
MASTER NEGATIVE
NO. 93-81231



MICROFILMED 1993

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES/NEW YORK

as part of the
"Foundations of Western Civilization Preservation Project"

Funded by the
NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES

Reproductions may not be made without permission from
Columbia University Library



COPYRIGHT STATEMENT

The copyright law of the United States - Title 17, United
States Code - concerns the mal(ing of photocopies or
other reproductions of copyrighted material.

Under certain conditions specified in the law, iibraries and
archives are authorized to furnish a photocopy or other
reproduction. One of these specified conditions is that the
photocopy or other reproduction is not to be "used for anv
purpose other than private study, scholarship, or
research." If a user makes a request for, or later uses, a
photocopy or reproduction for purposes In excess of "fair
use, that user may be llable for copyright infringement.

This Instltutlon reserves the right to refuse to accept a
copy order if, in its judgement, fuifiliment of the order
would involve vlolation of the copyright law.



AUTHOR:

MERTENS, FRANZ
HENDRIK
TITLE:

GESCHIEDENIS VAN
ANTWERPEN
PLACE:

ANTWERPEN
DATE:

1 845-53



COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
PRESERVATION DEPARTMENT

BIBLIOCRAPHIC MTPROFORM TAUnvT

Mas ter Negative #

Original Material as Filmed - Existing Bibliographic Record

949.3An8

M557

' * .»
• ;j

.

van Antwerpen. ïa^S-Ss! ^LTz)
"'^^^'"''^'''^

Aonhangsel. AntTrerpen, Van Merlen,

949^3An8

?p«^t^^r^^T

1853. ^

ii, 320 p. 22 cm.

Bound with Mortonr
I F. H. Cenohiedeni

Antwerpen... Aen- U hangcel. ..

8 van

Restrictions on Use:

Merteno/ F^rans^ H^endrikj. 1796-1867. '
'''''

Geschiedenis van Antwerpen sedert de Btiohting '^

der stad t9t onze tyden, uitg. door do Rederyk.
kamer de olyftak, bewerkt door F. H. Mertcna en
K. L. Torfs ... Antwerpen, Van Dieren, 1046-53.

7 V. illus., plates, port., fold. facsiiii.,
fold. mapo. 22 cm.

*

Vol. 2-4 huve imprlnt: Antwerpen, Buochmann;
V. 6-7: Antv;erpon, Van Merlen.

1 /(Continued on next card)

TECHNICAL MICROFORM DATA '

I^GEPLfcE^ffA --^^^^^ HB
^^°^^^^^^ KATIO:_.__//^.

DATE FILMED: j^JsJ^.'S INITIALS mHLMEDBY: RESEARCH PI IRLICATinNq TNir WOOnnürnnF



GUIDE TO CONTENTS
for

GESCHIEDENIS VAN ANTWERPEN

REEL MASTER NEGATIVE # ITTLE VOLUME

93-81230 GESCHIEDENIS VAN ANTWERPEN V. 1-2

93-81231 GESCHIEDENIS VAN ANTWERPEN V, 3-4

93-81232 GESCHIEDENIS VAN ANTWERPEN v.5-6

93-81233 GESCHIEDENIS VAN ANTWERPEN V. 7-8



REEL2
VOLUM 3-4



.a:
%,

Association for Information and Image Management
1100 Wayne Avenue. Suite 1100_
Silver Spring, Maryland 20910

301/587-8202

Centimeter
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 mm

1 1

1

Inches

T I I I I

1

TTJTT

1.0

TTT

IJ

1.25

I&3

Ui
90

2.8

3.2

3.6

4.0

1.4

2.5

2.2

2.0

1.8

1.6

yTTTTTTTT

5
1

MRNUFRCTURED TO fllIM STflNDFIRDS

BY RPPLIED IMOGE. INC.





^^('^M'^-fih'

t,d ;.f:.^-

"'^ .-^f

i.>-5
-

p»

^1

''^

' _ * s^ * i - ^

^i^'t

V^'

II

v-i,

Vt^
5^ "*t^-;

, i^ '

•* .

S. ! ,• » <•
,

'

'*- - ..«

' »"=f-^i|

.4'

*,,."•••

••^

^%i%^^

|f-> M'^
,-#5

^K«"£ii^s



j vr*

I

C-5. CC
#:'

. cc
i. <r ' cc <

«•ff 'er*

^.iX

re ^<^<G-ï
>

' <Cj"

jCiTC
crco

c cc
<^c(r cc:< cr*^

^' <^e:_^:c:c^

._cc dcT' cc <

Cj-r • :(

Cl .i

c<pccc:

Columftia Winihtvüitp

intf)cCitpo(^cto|9orfe

2
I.IBRARY

CCCc
-Cm
^_l«C

^.i

i

ïï

^'—

.

lil

1

*— :

•

i

f'

3

c<

CCöOXX^» .

ccc

<ec c.. .d
<-<^.

"Cc
iJC
< öcr

C5. cdc «:

-^.. .j.^ «ilXv CCËC <3C
:C ®;: cKS^«c <«§£

*CC cc? ccvw
CSC <a< CC:S-f-'
cccrcccC-^^-^^^'"

^^v^ ^^^^_

iv
'•

' ' •' \ .

ft' <
' ^ (^ .

C(M! C'<- ^' '€<-^'

V . ^'V'

(<rc.

v-i^Sï

i 4 ?('

O r?- Mi^v^

<'üCC. ^ <

<t<3^<l<

are c

. ^^ a

r>c"c-'c<yc<r^

- 'cc'<?l^<^<:c^!0-^^

CTcr

~ Sm

c^^c«:c

«cmcc

c<^<s:>«3

c :.<3k;,c

cc

!!( ,(;
•

'i

cê <tl.<: <s

cc: <i

cc o
Co-<G

* < ' 4.

vk -

'CCy. -'CS'C'dt

«c^'v ac<

: «SC -cc- «c <«

c??c:;4c: <ö::-<:e
..

cc ^' ccrccc:
cc:.'<^i cgcc^..

cc^^ês:.^.cc<<

.<<§

#arr" «T'-: f nrr *r

«M





GESCHIEDENIS

VA!*

ANTWERPEN



GESCHIEDENIS
VAN

ANTWERPEN
SEDERT DE STICHTING DER STAD TOT ONZE TÏDEN

UITGEGEVEN DOOR DE

REDERYKKAMER DE OLYFTAK
BEWERKT OOOB

F. H. MERTENS en K. L. TORFS.

Eigendom van de Rederykkamer de olyftak.
DERDE DEEL.

Q(;vu.;^a.

AIVTIVERPEIV,

DRUKKERY VAN J.-E. BUSCHMANN.

1847.

I

I».

1
é



GESCHIEDENIS

VAN

ANTWERPEN,

DERDE TYDVAK

(vervolg.)

^ ^ "^
.

"5 Rïi ?^
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VTFDE HOOFDSTCK.

Hervatting van den kerk- en kloosterbouw. — Ongekende byzonder-
heden omtrent de rykdommen van S. Michielsabtdy. — Onderzoek
omtrent eenen Marstempel. — De oudste S. Michielskerk. — Verrig-

tingen van Petrus Breem en zyne opvolgers. — Eeredienst van de
H. Moeder Gods. — Gewaend wonderwerk. — Instelling der groote

Processie van O. L. Vrouwe-Hemelvaert. — De Besnydenis-omgang.
— Onderzoek omtrent de echtheid des Preputium's. — Groot kapit-

tel der Predikheerenorde. — Het Kiel door deKarthuizers verkregen.

— Stichting van het Falconsklooster. — Peeter Pot en Maria

Terrebroots. -— Stichting van S. Salvatorskapelle en van een Ael-

moezenhuis. — Opkomst van nieuwe Godshuizen. — De Refugié'n

der Abtdyen.

In een vorig hoofdstuk hebben wy de allezins opmerkelyke

daedzaek bestatigd , dat men gedurende de regering van

Lodewyk van Male geene nieuwe godsdienstige noch lief-

dadige gestichten te Antwerpen zag tot stand komen; en

DEEL ni. I



DERDE TYDVAK. VYFDE HOOFDSTUK.

It

de vermoedelyke oorzaken van deze schynbare stremming

in de godsdienstige beweging hebben wy daerby opgegeven.

Wy zullen dit vertoog hier niet herhalen : alleenlyk willen

wy er dit nog byvoegen, dat deze staet van verlamming of

insluimering nog eenen tyd lang onder de regering van

Philips de Stoute bleef voortduren. Na zulke zware schok-

ken te hebben doorgestaen, als degene welke de vlaemsche

overheersching vergezelden , had de maetschappy jaren van

noode, alvorens op eenen geregelden voet te geraken. Het

was dan ook maer tegen het einde der regering des eersten

Hertogs van Bourgondië, en nadat de geschillen tusschen

de Urbanisten en Clementianen eenigermate verslapt waren,

althans toen de Westerscheuring hier zulken grooten weer-

galm niet meer vond, dat de lust tot kerk-, klooster- en

godshuisstichting begon te herleven; en het was Petrus

Breem , Abt van S. Michiels, die daertoe, om zoo te zeggen

,

het voorbeeld gaf, door het herbouwen der kerk en van een

goed gedeelte zyns kloosters.

Maer alvorens onze beschouwingen over de oude topo-

graphie van dit gesticht te laten gaen , zal het niet ondoel-

matig zyn, den lezer tot de magt en rykdommen der Abt-

dyheeren in de middeleeuwen nader intewyden. De hier

volgende byzonderheden zyn allen ontleend aen een oud

Cartularium uit het klooster erkomstig, en thans berustende

ter koninklyke bibliotheek van Brussel.

De S. Michielsabtdy had hare bezittingen deels door

begiftiging en deels door aenkoop verkregen. In de XII."

eeuw, dertig jaren na hare stichting, was zy reeds in bezit

geraekt van eene menigte grondeigendommen en inkomsten,

welke zeer vermoedelyk tot den eersten rang behoorden.

Eene charter van Nikolaes, Bisschop van Kameryk, van

den jare il55, berigt ons, dat de abtdy te dien tyde

hoeven, landen, weiden, vroenten en bosschen bezat, met

name te Deurne, Harinkrode, Ossele, Park, Wilryck,

Hemixem, Beerschot, Houtelee, Merxplas, Wortel, Etene,

Hage, Elstene, Wommelghem, Ockerzeel, Santvliet,

Berendrecht, Lillo, Oorderen, Wilmarsdonck , Abben-

donck , Eeckeren , Steenborgerweert , Leiderwyk , Polanen

,

Yoornisse en Bodelele. In eeuigen dezer plaetsen hief

zy tienden, in anderen hield zy de molens, en elders,

gelyk te Hontemuiden , had zy het visscheryregt. Het

bezit van alle deze goederen, hetwelk Paus Eugenius III,

by privilegie van 11-48, reeds aen de abtdy had verzekerd,

werd haer in 1157 by dat van Paus Adrianus IV nog nader

bevestigd.

In de XIII.® eeuw, en voornamelyk onder de regering

van Hertog Jan I , werden der abtdy nog velerlei uitge-

strekte grondeigendommen opgedragen, byzonder te Neer-,

Over- en Steen-Ockerzeel , te Wommelghem (1), te Hobo-

ken, te Oeleghem, op het Kiel en in de Markgravelei. Alle

deze begiftigingen kwamen van partikuliere persoonen;

maer verscheidene onzer Hertogen toonden zich jegens het

klooster niet minder mild. In 1205 schonk Hendrik I aen

hetzelve te Lillo negen hont (2) turfland; en Jan II gaf

(1) In vele oude stukken Ummeleghem gespeld , van waer men nog

heden Ommelegom zegt. In de bisschoppelyke charter van den jare

1155 heet dit dorp fVimlegem.

(2) Een hont was eene onderverdeeling van het morgen, en deze

vlaktemaet was ook in Rhynland gebruikelyk (Zie Lelong, Kabinet

van Nederlandsche en Kleefscfie Oudheden, II.« Deel, bladz. 282).



f DERDE TYDVAK.

den Abtdyheeren in 1311 in leenvry eigendom de ganscbe
heide van Merxplas, in de Kempen.

Opmerkelyk is het , dat de donatiën van gebouwde eigen-

dommen over het algemeen minder talryk waren dan degene
van landen. In de XIII.* eeuw had deabtdy, buiten hare
hoeven op het platte land, nog maer eenige weinige huizen

Ie Antwerpen en te Mechelen verkregen. De oorzaek van dit

verschil ware thans moeijelyk te bepalen. Misschien moet
dezelve hierin gezocht worden, dat een huis, hoe gering het

ook mogt wezen, toch zyn nut en waerde had, terwyl eene
heide of braekliggende land niets opbragt. Eene donatie
van zulke landen — en men vond er in de Kempen van
onafzienbare uitgestrektheid — zal dus aenvankelyk niet

veel waerde of aengelegenheid hebben gehad. Om er vrucht
van te trekken , waren de Norbertyners niet alleen gedwon-
gen op die landen hoeven te bouwen , maer zy moesten ook
hunne pachters van het noodige vee en landbouw-gereed'
schap voorzien; dat de uitzetting van vry aenzienlyke

kapitalen zal hebben gevorderd. Die hoeven werden voor
tien, twintig of vyftig jaren, en ook wel voor het leven of
erfelyk terpacht. De pachtloonen werden meerendeels in

geld besproken, doch veelal met byvoeging van eene zekere
maet koren en van een aental hoenderen.

De tienden, welke de abtdy in den beginne bezat, waren
in gering getal; doch toefden niet te vermeerderen, zoowel
als de legaten, renten, graen- en grondcynzen. Wel is

waer, eenigen werden by koop verkregen ; maer de meesten
waren ten titel van aelmoes (ad eleemosynam) geschonken

;

en deze uitdrukking werd zelfs gebruikt wanneer het on-
roerende goederen gold. Zoo kregen onze Witte Heeren in

VYFDE HOOFDSTUK. S

H50 ter aelmoeze tien elzenboomen, jaerlyks naer keuze

in de zoogenaemde Koningsbosschen te kappen. Te Beiren-

drecht bezaten zy het schoofregt over zes spaden land. Over

het algemeen bestonden de graencynzen in eene zekere hoe-

veelheid haver of rogge : van tarwe wordt geen gewag

gemaekt; en deze byzonderheid schynt aenteduiden, dat

men dit graen hier nog niet kweekte.

Geldelyke legaten komen in het Cartularium niet veel

voor; en onder de weinigen die men er aen treft , verdient

degene van Jan van Wispelaer alleen melding. In dezens

testament van den jare 1286 staen de volgende zonderlinge

beschikkingen : « Voor myne bedevaert, die ik schuldig

» ben naer S. Jacob, tien pond. — Tot afkoop van andere

» bedevaerten , die ik schuldig ben naer Aerdenburg, Aken,

n Gheel, Storcbeke en Mechelen, drie pond. — Voor myne

» bedevaert naer Wenkensele , drie stuivers. — Voor de

» offerpenningen , die ik tot nog toe aen den Parochiaen

» van Antwerpen niet betaeld heb, vy f stuivers. »

Onder de tienden door de abtdy geheven , bemerkt men

degene van Santvliet, welke zy in 1246 van Godfried, Heere

van Breda , had verkregen (1 ) ; en degene van Mere , over

welke zy lang haspelde met de heeren van dit dorp, die

(!) Het testament van dezen Godfried behelst nog de volgende legaten:

« Aen de Predikheeren te Antwerpen , by welke ik myne begraefplaets

» heb verkozen, honderd pond vlaemsch, betaelbaer in tien jaren, tot

)) onderstand der kruisvaerders in het H. Land. — De dienstpligtigen

» (servi)^ die onze landen bewoonen, schenken wy de vryheid,op
» voorwaerde , dat ieder na onze dood twaelf deniers leuvensch (pro

» termudo) zal betalen. » De Abten van ViUers en van S. Michiels en de
Prior der Predikheeren van Antwerpen waren met de uitvoering van dit

tesument gelast.
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beweerden ten minste op een gedeelte dier inkomsten regt

te hebben, tot dat Jan van Mere, in J3i6 daervan had

afstand gedaen. In den afstands-akt vindt men de volgende

hoogstmerkwaerdige beweegreden bygebragt

:

< Een ieder zy kond en kennelyk, dat Jan van Mere van

» ouds zeker gedeelte van tienden in de parochie van Mere

» houdende was en bezat, en dat hy wegens dit bezit

» meermaels werd vermaend, opdat hy hetzelve vrywillig

» zoude afstaen. Eindelyk heeft nu de genoemde Jan, in

» persoon voor ons verschynende, en overwegende dat hy

» gemelde tienden niet zonder gevaer zyner ziele zoude

» kunnen behouden, dev^l zyn geweten hem kwelde, den

» raed van goede mannen te baet genomen; en die tienden

» met hare toebehoorten, door deze brieven, uit vryen

» wille aen de parochiale kerk van Mere afgegeven , om door

» dezelve ten eeuwigen dage te worden bezeten. »

Dit strekke ten staeltje van de kunstmiddelen , welke in

die tyden van onwetendheid door de geestelykheid zoo

vaek werden aengewend , om in hel bezit van wereldsche

goederen te geraken : nien verschrikte de kleingeestige

menschen door de vrees voor eeuwige straffen ; en al waren

zy ook sedert onheugelyke tyden in het bezit van het een

of ander goed , men wist hun geweten zoo beangst te

maken, dat zy ten langenlaetste het goed overlieten aen

degenen die de gelofte van armoede gedaen hadden.

Dienzelfden Jan van Mere had men op zyn veertiende jaer

gedwongen , aen het patroonaet over de kerk van Mere te

verzaken. Het hoofdvonnis daerover werd in 1272 te

Antwerpen in O. L. Vrouwekerk gewezen, in tegenwoor-

digheid van de leenmannen des Hertogs en van de

VYFDE HOOFDSTUK. 7

Schepenen van Antwerpen. Een veertienjarige ouderdom

was toen voldoende om eenen ridder in eede te ontvangen.

Egidius van Biervliet , Abt van S. Michiels , opperde echter

twyfelingen , of de jonge heer van Mere wel den vereischten

ouderdom bereikt had ; en dit moest door twee leenmannen

by eede getuigd worden. Na deze getuigenis zwoor J«in van

Mere, dat hy onze Abtdyheeren in het bezit der kerk van

dit dorp nimmer zoude stooren.

Het patroonaet van Mere was het eenigste niet, dat by

de Abtdyheeren was gehouden ; zy bezaten er nog verschei-

dene anderen , alsmede ettelyke kapellen en kapellanyen

;

en de Pastor van Wommelghem was hun dienstschuldige,

wegens negen deniers leuvensch , welk hy ontving voor den

leenvryen grond, nevens het voorplein zyner kerk gelegen.

Wy hebben gezien, dat de abtdy, van in de eerste eeuw

harer stichting, het visscheryregt te Hontemuiden bezat.

Later verkreeg zy hetzelfde regt te Lillo, Berendrecht,

Wilmarsdonck, Noordland en Santvliet. In deze laetste

gemeente werd haer hetzelve in de XIV.® eeuw betwist;

maer Lodewyk van Male bevestigde haer daerin , op voor-

waerde de haer by scheidsmans beslissing toegewezen

landen van hem in leen te houden (i).

S. Michiels had ook een aendeel in de tollen van Rumpst

en Rupelmonde. In 1213 schonk Hendrik I aen de abtdy

den aiouden tol van den Eyendyk, welken men aen de

Deurnebrug betaelde. Eenige geschillen over dezen tol

gerezen zynde, werd de zaek in 1280 voor de Schepenbank

van Antwerpen gebragt, en door de regters de volgende

(1) Saint-Genois, Monumens anciens, T. II, p. 218.
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lollen bepaeld : leder boer, wooiiende liisschen den Eyendyk

en Turnhoudervoert of den weg naei* Turnhout, aen den

kant van Reyen, moest voor tol geven een huisbrood (panis

domesticus) of twee deniers vlaemsch. — Eene vreemde

kudde schapen, die over den Eyendyk, maer niet over de

Deurnebrug gedreven werden , betaelden twee deniers

vlaemsch. — Een gespan van twee paerden (biga ferrata)

was eenen antwerpschen denier verschuldigd. — Al degenen

die woonden van Deurne tot aen Merxplas, moesten, wegens

de brug, eene schoof graen opbrengen. — Elke boeren-

wooning, van Merxplas tot aen Turnhoudervoert, een loopen

koren (1). — Eene koe of ander lastdier, en een rypaerd,

eene myt (obulum) per hoofd. — Later, en wel in 1447 werd

de tol aen den Eyendyk mits eenen jaerlykschen cyns aen

de stad Antwerpen afgestaen.

Men bevroedt ligtelyk, dat er in een tydbestek van drie

eeuwen vele andere veranderingen in de eigendommen en

bezittingen des kloosters plaetsgrepen , hetzy door verrui-

ling, hetzy door verkooping. Dit laetste geval moet zich

echter zeer zelden hebben opgedaen. Trouwens, wy
ontmoeten in het Cartularium slechts een voorbeeld

dacrvan , namelyk de verkooping van eenige huizen te Laer,

in 1304. Ook viel schier alles wat de abtdy kon krygen

onder de zoogenaemde doode hand.

Wat de aenkoopingeu betreft, het blykt uit een paer

charters, dat de Abldyheeren daerloe van den Hertog

oorlof moesten bekomen ; altans wanneer de goederen

(i) Hei lopen oi hopen was eene Kempische mael, nagenoeg van
denzelfden inhoud als het meuken (Zie Kiliaen).

VYFDE HOOFDSTUK. 9

leenvry waren ; en nog werd het beloop der inkomsle

bepaeld. Men vindt voorbeelden van aenkoopingeu van in

het jaer 1 154, Een groot getal dagteekent van de regeringen

van Jan I en Jan II ; en onder degene van Jan III kwam
de Abtdy in de gelegenheid, om te Deurne in bezit van

onafzienbaie grondeigendommen te geraken. Dit vordert

van onzentwege eenige opheldering.

Na de verwoesting van S. Fredegandusklooster door

de Noordmannen , hadden de Benedictynermoniken van

Deurne zich naer Eename begeven, doch hadden het

eigendom der goederen van hun oud convent weten te

behouden. In het begin der XIV.** eeuw was de abtdy

van Eename, ten gevolge der oorlogen in Vlaenderen en

Henegauw, door zulke zware schulden overlast geraekt,

dat zy zich gedwongen vond eenige harer bezittingen te

gelde temaken. Diensvolgens verkocht zy in 1318 aen de

Kanoniken van S. Michiels alle hare goederen onder

Deurne, Borsbeek, Wezel, Wyneghem, Wommelghem en

Merxem , met al de daeraenklevende regten , uitgenomen de

tienden van Goidtsenhove, welke zy in 1301 had verkregen,

en de leenvrye hoeve Ten Eechove, welke aen den ridder

Jan van Deurne werd toegewezen. De verkoop jegens

S. Michiels geschiedde mits drie honderd pond parisis

jaerlyksche rente, en onze abtdy betaelde in gereed

geld twee honderd zeventien pond, tien stuivers grooten

tornoos (1).

(1) Deze rente van drie honderd pond parisis, aen drie per ceni
's jaers, zou eene kapitale som van 10,000 pond verbeelden, dal is,

omtrent 133,700 frs. van onze munt. De twee honderd zeventien pond

DEEL ni. 2
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De ridder Jan van Deurne, die de hoeve Ten Eechove

kocht, was juist geen schatryk man. Zyn vader, Nikolaes

van Deurne, had eene rente bezet, om de pelgrims te

helpen , die zich langs zee naer het H. Land zouden willen

begeven ; en Jan bezette eene dergelyke rente met hetzelfde

inzigt, waervoor hy zyn landgoed Ten Nesse in J344 (1345

N. s.) jegens S. Michiels verpandde. Ondertusschen had de

abtdy in 1325 de tienden van Goidtsenhove aengekocht;

en in i345 verkreeg zy op dezelfde wyze de hoeve Ten

Eechove, welke toen toebehoorde aen Catharina van Deurne,

blykens eene verklaring van haren broeder, den ridder Jan.

Deze laetste zat zoo schrap, dat hy in i353, luidens de

door hem geteekende obligatiën , aen het klooster en

anderen schuldig was honderd tachenlig pond oude grooten

tornoos, en drie honderd guldenen penningen, die men

hiet schilde van den oudsten ende iersten slage. Zie daer hoe

onze Norbertyners de voornaemsle grondbezitters van

Deurne werden en tot in de laetste tyden zyn gebleven.

Hun klooster behoorde bovendien tot de vryheid van

Antwerpen, ingevolge eene verklaring der Schepenen, van

4343. Het genoot dan ook al de voorreglen aen die

vryheid verbonden. Of die regten aen het gesticht te voren

betwist werden, als de schryver der Chorographie (1), en

Diercxsens (2) na hem, geschreven heeft, hebben wy uit den

tien stuivers grooten tornoos waren 3688 franks, 80 centiemen waerd;

maer men vergelyke hiermede onze nota op de geldwaerde , II.* Deel

,

bladz. 436. Op den daer vooronderstelden voet, zouden de 10,000 pond

parisis heden nagenoeg twee en half mi 1Hoen waerd zyn.

(1) Chor, Sac, S. Mich. Cap. IV, apud Sanderum.

(2) Antverpia C. n. et er. , T. II, pag. 79.

Schepenbrief niet kunnen opmaken , noch elders bewezen

gevonden. De Kanoniken benoemden de Schepenen te

Neêr-Ockerzeel , Merxplas en Santvliet ; en de kleine

geregtsoefening geschiedde daer- in hunnen naem. Laetst-

genoemde heerlykheid behoorde mede tot het Markgraef-

schap van Antwerpen, blykens eene charter van Hendrik I,

van 1210.

Deze Hertog en zyne nazaten bevestigden de abtdy meer-

malen in het bezit van hare goederen, of verleenden haer

andere privilegiën. In 1240 werden de leenpligtigen van

S. Michiels te Merxplas, Wortel, Houterle en Mere , door

Hendrik H van alle belastingen vrygesteld. Te Oorderen

en te Lillo bezat de abtdy ettelyke leenvrye goederen;

Jan I verklaerde dezelve tenjare 1287 vry van dykgeschotten.

Men denke echter niet, dat het klooster van alle hoege-

nacmde lasten ontslagen was. Wy hebben reeds elders

gezien, dat de landvorsten, wanneer zy naer Antwerpen

kwamen, in het huis van den Abt hunnen intrek namen.

De abtdy was daerenboven gehouden jaerlyks drie hon-

denhokken (tres gistas canum) aen den Hertog te leveren

,

dat is, drie zyner jagthonden te huisvesten en te voeden

,

naer luid der beslissing in 1310 door Jan H daerover.

genomen. Oudtyds was zy ook verpligt geweest de jagt-

honden der ridders van Deurne op de hoeve Ten Eechove

te voeden. Eindelyk zy werd ook aengeslagen by de oor-

logskosten; en zoo vindt men ze in 1348 uitdien hoofde

beschreven voor acht honderd drie-en-vyftig pond en

twaelf stuivers.

Dusdanig was dan S. Michielsabtdy in de XIH," en

XIV.*' eeuw. De uitgestrekte middelen, over welke de Abten
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konden beschikken, vooral nadat zy gelukt waren op

schier alle hunne landen pachthoeven aenteleggen, van

welke het klooster groote inkomsten trok. Die middelen

moesten lien in staet stellen, om uitgebreide werken te

doen verrigten ; maer alvorens dezelve , met betrekking

tot Antwerpen, in overzigt te nemen, willen wy eens de

waerde onderzoeken van zekere volksoverlevering, volgens

welke S. Michielskerk een tempel van Mars zou zyn

geweest, altans op den grond van denzelven zou zyn

gebouwd geworden (1).

Eenige onzer jaerboeken verhalen, dat de Atualici de

voorouders der Antwerpenaers zyn geweest; dat deze,

wien den voorvad erlyken aerd als was ingeschapen, immer

even strydzuchtig waren; weshalve zy op vier honderd

schreden afstand van hunne Burgt een tempeltje stichtten ,

den oorlogsgod Mars ter eere; en wel aen de zyde waer zy

het noodig oordeelden, zich tegen de aenvallen der Nerviërs

te moeten versterken.

Zoo luidt in alle hare naekte eenvoudigheid de overleve-

ring omtrent dezen Marstempel.

Goropius Becanus, die zyne tydgenooten in het kritische

der historie geen stap vooruit was, heeft die overlevering

zoo maer voetstoots aengenomen ; doch om ze eenen glimp

van waerschynlykheid te geven, heeft hy den naem van Mars

vanKimberschen of Teutoonschen oorsprong willen afleiden.

Ons inzigt is niet de droomeryen van dezen zonderlingen

etymologist grondig te wederleggen; zulks ware overtollig,

dewyl het van overlange eene uitgemaekte zaek is, dat de

ü) Zie ons I.« Deel, bladz. 53 en 5i.

lII'D.BlcLdz.11
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burg der Atualici degene van Antwerpen niet was, en niet

lieeft kunnen zyn. Zelfs willen wy ons niet ophouden niet

het ongerynide aentetoonen van de voorgeving, volgens

welke dit Marslempeltje gebouwd zou zyn geworden om de

Burgt te beschermen; maer wy verkiezen Gramaye (\) na

te slaen, die er nog al veel raeê op had.

Deze schryver had zyne nasporingen elders gewend. Hy
zag namelyk een diploora van het jaer i 240, inhoudende

de donatie van zekere weide, het Dienstveld genaemd, door

Geeraerd, ridder van Werpa (a Gerardo, muite de Werpa),

ten behoeve der Beggynen gedaen; en, na veel en lang

zoekens, had hy gevonden, dat deze weide niet verre van de

slad gelegen was. Daér, dacht hy, moesten ook sporen van

den romeinschen krygsgod te vinden zyn; omdat men in onze

tael dienst zegt, voor hetgeen de Latynen militia noemen

:

blykens onze dingsdag, welke by deze laetsten dies Martis

heet ; van daer ook dat wy dienst en dienen zeggen, voor wat

by de Latynen door militia en militare wordt uitgedrukt.

Gramaye weidt vervolgens wydloopig uit over de bena-

mingen van Walburgis en Ters , welke, naer hy beweert

synoniem zyn van Pallas en Priapus; maer de etymologische

bewysgronden , welke hy daervoor aenvoert, zyn zoo zwak,

dat zy zelfs de eer der melding niet verdienen. Ten slotte

belooft hy de afbeelding van een Mavorsbeeld te geven , van

hetwelk hem eene teekening uit de bibliotheek van Uitten-

hoven was gezonden ; een daerby behoorende opschrift zou

•bewezen hebben, dat er eertyds een beeld van dezelfde

gedaente aen de Kroonenburgpoort had gestaen.

J.l

(1) Antvei'pia, Lib. II, cap. I.
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Deze afbeelding is Gramaye ons schuldig gebleven. De

vermissing is niet zeer te bejammeren; want wy denken dat

de bewuste teekening sleciits eene van die vindingen zal

geweest zyn , gelyk men in de werken van oudheidkunde der

XVI.'* en XVII.'^ eeuw er nog meer aentreft. In alle geval

behelzen de etymologische stellingen van Gramaye niets

afdoende ten betooge dat hier een Marstempel zoude

hebben bestaen.

Hetzelfde kan gezeid worden van den uitslag verkregen

by de gravingen in de maend Mei 1843 op slads kosten

verrigt, met oogmerk de grafsteden der voormalige Abten

te ontdekken , en derzelver beenderen naer O. L. Vrouwe*

kerk overtebrengen.

Die gi-avingswerken werden daerby inzonderheid gerigt

onder het oude choor; maer in plaets van grafsteden to

vinden, kwam men op de ontdekking der muren van een

oud gebouw, dat effen ter hoogte van den kerkvloer geslecht

was, doch nog eene loodregte diepte van eenen meter tachtig

centimeters had behouden. By nader onderzoek bleek, dat

de muren van dit gebouw, even als degenen der Burgt, uit

hardsteenen van Doornyk bestonden ; deze steenen waren

in onregelmatige brokken gekapt , slechts buitenwaerts

geëffend, en in zoogenaemd gegoten metselwerk samen-

gevoegd. De muren hadden de aenzienlyke dikte van een

meter tien centimeters. Ook de vloer was allezins merk-

waerdig : dezelve was nog gedeeltelyk gaef en ongeschon-

den, en bestond uit groen en geel verloode steentjes, gelyk

men door de hiernevensgaende nauwkeurige afbeelding

kan zien.

Ter plaetse geteekend A was een ingang, alwaer ook

D. 111 . é/. J4r
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eenige sporen van inwaerts afgaende trappen overig waren,

waaruit zou schynen te blyken, dat dit onderaerdsche

gebouw niets anders dan eene kroft is geweest. In hoeverre

dit vermoeden gegrond is, zullen wy straks nader trachten

uittevorschen. Een tweede ingang, insgelyks met trappen,

bestond zywaerts in B. Eindelyk was C eene holte in den

nuier gehouwen.

Het plaveisel , hetzy men hetzelve onder betrekking der

uitvoering, hetzy onder degene der gebezigde stoffen

beschouwe, had volstrekt niets gemeens met de romein-

sche mozaiken. Het waren enkelyk gebakkeu en verloode

steentjes, de eenen drie-, de anderen vierkantig, en met

gemeenen kalk ingemetseld. Zulke plaveijen, volgens de

geachtste oudheidskenners , werden allereerst door de

Mooren van Spanje ter bevloering hunner tempels gebe-

zigd, en derzelver gebruik begon zich slechts in de XI.^

en XH.® eeuw onder de Christenen in Frankryk te versprei-

den. Het bewaerde gedeelte leverde overigens genoegzaem

de overtuiging, dat er geene sieraden, zoo als bloemen

en dieren , gelyk men er doorgaens in de romeinsche

mozaïken ontmoet, waren afgebeeld.

Uil deze eerste beschouwingen volgt , dat hier aen

geen Marstempellje kan gedacht worden ; en alles wat

Becanus en Gramaye ons desaengaende hebben willen

dietsch maken, is al zoo weinig aennemelyk als de historie

van Druon Antigoon en dergelyke oude grollen.

Maer wat was nu eigentlyk dit overblyfsel van de mid-

deleenwsche bouwkunst? Hoogstwaerschynlyk niets anders

dan eene onderaerdsche kapclle, dergelyke men er destyds

onder de meeste kerken vond.
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Trouwens, men lette op deze dubbele omstandigheid,

dat de kroft zich juist onder het choor der laetste kerk

bevond, en, gelyk deze, in de rigting van het oosten naer

het westen. De steentjes waren in het midden diep uitge-

sleten , hetgeen slechts door een lang gebruik en den

veelvuldigen toegang kan zyn veroorzaekt geweest. Eindelyk

in de verdieping D schynt het altaer te hebben gestaen

,

aen welks voet de eerste Abt Waltmannus , dien men

voorheen als eenen Heilige vereerde, begraven lag, volgens

eene overlevering door Papebrochius aengehaeld; die er

byvoegt, dat de grafzerk van dezen Waltmannus uit de

kroft gehaeld zynde, in de kerk regt over den predikstoel

gelegd werd. Deze laetste omstandigheid zou ook kunnen

reden geven van de verdwyning van een gedeelte des

vloers van de kroft.

Wal aengaet den tyd, wanneer deze kroft kan gemaekt

zyn geweest, dezelve is mogelyk te gissen uit den styl der

sieraden, van zeker grafdeksel, dat buiten tegen den muer

der puinen gevonden werd, en waervan hier insgelyks

eene getrouwe afbeelding wordt ingelascht. Dit grafdeksel

is almede van doornykschen steen, en heeft de gedaente van

onze hedendaegsche doodkisten ; men heeft hetzelve midden

doorgebroken in den grond geworpen vinden liggen. De

gladheid van den verheven kant bewyst dat de steen lang

in den vloer der kroft of andere bidplaets moet gelegen

VYFDE HOOFDSTUK. IT
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hebben en veel is betreden geweest. Ongetwyfeld werd die

gebeeldhoude zerk gelegd om de nagedachtenis van eenen

persoon van aenzien te vereerlyken : of die persoon een

geestelyke was, schynt ons ten minste zeer twyfelachtig*

Het op den scherpen kant afgebeelde symbolum bedoelt

geenszins eenen geestelyken overste. Dit is geene abtelyke

staf : zyne lengte van niet meer dan veertig centimeters, de

wereldbol en het grieksche kruisje, waermede hy bekroond

is : dit alles levert ons den vorm des schepters, welken men

by de afbeeldingen der karolingische koningen vindt. Maer

men vindt geene sporen dat er ooit vorstelyke personaedjen

in ons oude gesticht begraven werden (i).

Thans willen wy overgaen tot de oude Topographie van

S. Michielsabtdy.

Uit de oudste schriften en oorkonden, welke wy hebben

kunnen ontdekken (2), blykt wel duidelyk dat, toen de

H. Norbertus ten jare 1122 te Antwerpen aenkwam, hy

hier aen het Scheldestrand een kerkje vond, in hetwelk een

Kapittel Kanoniken was gevestigd, die naer de kapelle van

O. L. Vrouwe op het Staekje verhuisden, hunne kerk aen

de Norbertynen overlatende.

Was deze eerste S. Michielskerk dezelfde , welker toren

ten jare 1241 instortte, terwyl de Kloosterlingen bezig

waren met de hoogmisse te zingen? Papebrochius, die

desaengaende vele opzoekingen heeft gedaen , schynt het te

denken; zelfs zegt hy, dat zy was afgebeeld op eene oude

(1) Tegenwoordig ligt de zerksteen op het binnenhof van het Stad-

huis. Wenscbelyk ware het, dit aloude gedenkstuk naer den tuin des

Museums te zien overbrengen.

(2) Zie ons I.« Deel , bladz. 235.
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schildery, welke te zynen tyde op de stadsbibliotheek

bewaerd werd , en de stad van de vlaemsche wal gezien

voorstelde. Deze schildery, volgens den beroepen schryver,

dagteekende van het jaer 1420. Het gedeelte dat de abtdy

betrof, heeft hy doen uitteekenen en op koper brengen.

Wy deelen dit hier ook mede, volgens de plaet, welke zich

bevindt in de Acta Sanctorum.

Alles wat men daer van de kerk ziet, was in het jaer 1700

(toen Papebrochius schreef) geheel veranderd. Voor het

choor en den toren bespeurt men iets van eene kleinere kerk,

welke in 1420 nog zal gestaen hebben. Papebrochius is van

gevoelen, dat dit mogelyk een overblyfsel was van de oude
kanonikale kerk; doch hy vindt het zeer moeijelyk om te

gelooven , dat zulk een gering gebouw gedurende drie of

vier honderd jaren, voor de kloosterlyke en parochiale

diensten toereikend zy geweest. De tv^feling is niet onge-

grond , en wy gissen , dat het bedoelde gebouw niets anders

was, dan de oude kapelle van O. L. Vrouwe, in welke

Luilgardis, echtgenoote van Godfried van Breda, Heer van

Schooten, in 1219 hare begraefplaets verkoos, zoo als

Valkenisse uit oude registers heeft aengeteekend, en volgens

dat Papebrochius uit Butkens vermeldt (1).

Wat daervan zy, de grond op welken S. Michielsabtdy

(i) Papebrochius gewaegi nog van eene andere Luitgardis, ook
echtgenoote van Godfried van Breda, die hare begraefplaets in de kerk
van het sticht verkoos ten jare 1119, vóórdat hetzelve tot abtdy was
verheven. Maer de Luitgardis, die in het gemelde jaer leefde, was de
vrouw niet van Godfried, maer van Hendrik van Breda, volgens het
chronyk van Breda (by Le Roy, NoL March. pag. 443. Zie Act, S. JSorberti^
pag. 911

, n.« 31, in de Jet. SS. T. 1 Junii). Daerom is het te denken dat
er by Papebrochius eene schryffout is ingeslopen.
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^erd aeugelegd, was zeer uitgebreid. Hy strekte zich uit,

tusschen den Scheldeoever en de Kloosterstraet, van hel

Schelleken lot aen Kroonenburg. Binnen dezen omtrek,

welke eerst ten jare i235, door byzondere vergunning van

Hertog Hendrik I met muren werd omringd, bevonden zich

behalve de kerk- en de kloostergebouwen, twee kerkhoven

en drie kapelletjes. Een dezer laetsten , dat van S. Maria

Magdalena, werd in 1:254 naer Santvliet overgebragt.

Nopens de kerkhoven vindt men in hel Cariularium

aengeteekend, dat een derzelve in i280 door eenen ver-

schrikkelyken moord ontheiligd zynde geweest, zy beiden

herwyd werden. Doch hierover ontstond een twist. De
Bisschop, die de herwyding verrigt had, beweerde aen-

spraek Ie hebben op eenen dubbelen loon, namelyk voor

twee kerkhoven ; maer de Kanoniken van S. Michiels wil-

den de reconciliatie of zoening slechts voor één kerkhof

betalen. Of het wel der moeite was, daervoor zooveel te

haspelen, is ons niet gebleken; maer Joannes Canis,

Deken van S. Rombouts te Mechelen, wien men de

zaek in handen had gegeven, besliste dezelve ten voordeele

der Kanoniken.

Wy hebben elders gezien, dat S. Michielsabtdy, door de

derde vergrooting der stad, binnen onze muren werd

gebragt. De nieuwe vesten, welke toen gebouwd werden

,

schynen het klooster eenig hinder te hebben gedaen, daer

Jan n in 1299 aen de Schepenen van Antwerpen gebood,

aen het convent de schade te vergoeden , welke hetzelve by

hel bouwen der vestingswerken geleden had. Wat daerop

volgde, is ons niet bekend; wy vinden alleenlyk in het

Cariularium eene kwitancie van Jan Crispeel en Jakob Lyms,

bouwme«>sters of ondernemers die eenen muer gemaekt

hadden, tusschen het klooster en het naburige Vehof.

Dit Vehof vindt men, als toebehoorende aen de abtdy,

voor de eerete mael vermeld in zekere bulle van Paus

Alexander III, van den jare 1 179 (1). Het heeft zich moeten

bevinden juist omtrent de plaets, waer de Kroonenburg-

toren stond, dus binnen de vesten. Digt daernevens, op

het Kiel, bevonden zich kalkovens. Bonden de Steenbicke-

lere (2), eigenaer van eenen derzelve, die op eenen grond van

het klooster was aengelegd, was uit dien hoofde zes stuivers

's jaers schuldig. De contrakten door hem in 1281 en 1284

aengegaen, bepaelden bovendien : dat hy aen het klooster

den noodigen kalk moest leveren tegen vier deniers en eene

myt het veertel; dat hy den oven zoude afbreken, indien

de abtdy van het stoken eenig nadeel of ongemak leed;

eindelyk dat hy niet zoude mogen stoken, wanneer hel graen

in de aren zoude slaen.

Ten jare 1390, toen de Abt Petrus Breem aen het bestuer

kwam, vond hy al de kloostergebouwen merkelyk vervallen.

Deze prelaet met reden oordeelende, dat eene ruime uitgave

voor eene splinternieuwe wooning eenvoudiger en zuiniger

zoude wezen, dan karig afgemeten onkosten voor onop-
houdelyke herstellingen , begon aen het klooster te doen

(1) Men vindt het ook vermeld in de charter van Hertog Hendrik I,

van hel jaer 1186, {Oude Topographie, bladz. 209) fossatum in claustro
f^ehofy/ovdl daer onder anderen aen de abtdy toegekend. Hel was dus
eene afgegraven plaets , en mogelyk wel de Kroonenburg zelve.

(2) Dat is steenJwuwer. Het is allezins merkwaerdig, in de XIII.»
eeuw op het Kiel eenen steenhouwer te vinden, die de steenbrokken
voor zyne kalkovens benuttigde.
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bouwen , op eenen voet , gelyk men te Antwerpen in lange

niet gezien had. Hy deed onder anderen eene heerlyke

nieuwe kerk aenleggen, welke dit byzonders opleverde, dat

de poort zich aen den Scheldekant bevond , opdat de bid-

denden met het aenzigt oostwaerts zouden zyn gekeerd.

Wanneer de lieden uit de stad uaer S. Michielskerk wilden

gaen, namen zy eenen omweg, die daervan den naem van

Kromme Elleboogstraet kreeg, maer thans niets meer van

hare oude kromte heeft behouden (i).

Petrus Breem, die tusschen de jaren 1390 en 1413 de

kloosterlingen bestuerde, had in deze tydruimte het genoe-

gen, het choor met de kapelletjes te kunnen voltrekken,

benevens het kapittelhuis, den dormter en eenen vleugel

des kloosters. Zyn opvolger, Oloudus Teerlinck, deed

gedurende zyn dertigjarig bestuer den kerkbouw voort-

zetten. Deze werken vorderden echter zeer traegzaem. De
kerk werd slechts voltooid onder den Abt Joannes Fierkens,

die in het jaer 1452 was verkozen , en die ook het gansche

klooster, met den refter en het abtshof mogt voltrekken.

Hy deed ook eene boekenzael inrigten ; jammer maer, dat

al de boeken , die er zich bevonden , tydens de godsdienst-

beroerten zyn geroofd geweest. Eindelyk deed hy ook het

(I) In iOH, toen de stad aen dien kant bemuerd werd, werd die
kerkdeur toegemetseld. en men opende twee zypoortjes achter het choor.
Uit deze zonderlinge schikking volgde, dat al de altaren met den rug
naer de inkomenden waren gekeerd (Papebrochius , Annales yéntv.,

Tom. I, pag. 269). Het Cartukirium berigt ons, dat men in S. Michiels-
kerk een kruis bewaerde , dat daer in 1260 door twee Tempelieren uit

Jerusalem was gebragt, die daervoor negen pond vlaerasch hadden
ontvangen.

Huis van Beeischot aenleggen , om tot lusthof der Abten te

verstrekken (1).

Opmerking verdient het hier, dat de abtdy van Keizer

Sigismund een privilegie had bekomen, om op hare goe-

deren zulke werklieden te doen arbeiden , als zy zou goed-

vinden. Maer den 17." April 1477 gaf zy eene verklaring,

waerby zy zich verbond, binnen de vryheid van Antwerpen

geene andere timmerlieden te gebruiken, dan degenen die

tot het ambacht dezer stad behoorden (2). Het kan zeer ligt

gebeurd zyn, dat deze verzaking den abtdyheeren werd

afgedwongen, door de leiders van het toenmaels zegevie-

rende oproer.

Thans willen wy overstappen tot eene andere aengele-

genheid der Antwerpsche kerk : de vereering van O. L.

Vrouwe op het Staeksken.

De eerdienst der H. Moeder Gods, als beschermheilige der

stad, schynt omtrent het einde der XIV.® eeuw in byzonde-

ren bloei te zyn gekomen; en het vermaerde beeld van

O. L. Vrouwe op het Staeksken bleef by voortduring

door veel pelgrims bezocht worden. Rosweydus (3) en

Wigmans (4) vertellen wel, wy weten niet op welken grond,

dat, de vereering van dat beeld in verval gekomen zynde,

zekere kwezel, met name Beatrix Soetkens, hetzelve opligtte

en naer Brussel vervoerde, alwaer het in de kerk van

O. L. Vrouwe op den Zavel geplaetst werd. Maer Diercxsetis

(1) Papebrochius, Annales Antv., Tom. II, pag. 160 en 161. Het Huis
van B«erschol is afgebeeld in ons I.® Deel , bladz. 266.

(2) De oorkonde op het sUdsarchief, lade N, n.« 287.

(3) Kei'kelyke Historie van Nedciland, ad A.™ 1347.

(4) Brabantia Mnriana , pag. 292 en 338.

I



h

ï
Ni' I

r

m r

24 DERDE T\T)VAK.

trekt dit verhael grootelyks in twyfel, en betuigt zyne

verwondering, dat Gazet (i), die over de brabandsche

Mariabeelden ex professo heeft gehandeld, van geene op-

ligting noch vervoer uit Antwerpen spreekt. De twyfeling

van den schranderen Pastor van S. Elisabethsgasthuis was

gegrond, en wordt nog versterkt door hetgeen Papebro-

chius (2) op het jaer U73 uit de chronyk van den Kanonik

Snyders heeft aengeteekend , namelyk dat het destyds te

Antwerpen vereerde Mariabeeld, nog O. L. Vrouwe op U
stoxken werd genaemd. Hy voegt daerby, dat dit beeld,

door vele groote wonderwerken, de burgers met eenen

nieuwen yver ontstak, welke wonderwerken eerst een jaer

later werden afgekondigd , dat is na voorgaendelyk plegtig

onderzoek (3). Uit dit alles besluit Diercxsens (4) , dat het

verhael van Wigmans en Rosweydus slechts eene volks-

overlevering is, en men weet wat vertrouwen men aen de

meesten van zulke overleveringen moet hechten (5).

Om dezelfde reden verwerpen wy de elders geboekte

(1) Histoire ccclésiastique du Païs Bas, pag. 350.

(2) Alnnales Antv , Tom. II, pag. 146.

(3) UU hetgeen Papebrochius daer verder byvoegt » schynt te blyken

,

dat men omtrent denzelfdeu tyd, 's morgens en 's middags de bedek lok
begon te kloppen

, om de geloovigen uittenoodigen bet Paternoster en
j4ve Maria ter eere van de Moedermaegd te lezen. Later werd de bede-
klok ook des avonds geklept , om ieder oplewekken voor de geloovige
zielen te bidden. Paus Sixtus IV verleende honderd dagen aflaet , aeii

degenen die deze oefeningen driemaei zouden herha'en.

(4) Antverpia Christo nasc. et eresc, Tom. Il, pag. 103 en 104.

(5) De wel eerw. heer Tiron deelt volkomen in het gevoelen van
Diercxsens. Zie zyne aenteekeningen op Smet's Hist. de la Heligion
catholiqve en Brabant, pag. 124 en 125.
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doch ongeryrade vertelling (1), volgens welke het tegen-

woordige beeld van O. L. Vrouwe in 1371, de Schelde zynde

komen afgedreven, hier gevischt werd; maer door geeno

paerden- noch werktuigkracht kon vervoerd worden, wes-

halve men het hier in de hoofdkerk bragt. Zulke sprookjes

verdienen de eer eener wederlegging niet; wy hebben het

bovenstaende echter vermeld, om te doen zien, hoe men in

de vorige eeuw eene geschiedenis van Antwerpen schreef.

Over het algemeen kunnen wy Butler (2) maer bystemmen

,

wanneer hy zegt, dat men de wonderwerken, welke in de

Schriftuer niet verhaeld worden, niet ligtvaerdig moet
gelooven; dat wanneer men ons andere wonderwerken om
te gelooven voorstelt, men de daedzaek mei alle hare om-
standigheden aendachtig moet onderzoeken; en steunt zy

niet menschelyker wyze op de waerschynlykheid, dan vor-

dert de voorzigtigheid , dat men wacht of zelfs weigert

daeraen te gelooven.

Men mag het dus nagenoeg voor uitgemaekt houden, dat

het beeld van O. L. Vrouwe op het Staeksken nooit van
hier naer Brussel is vervoerd geweest. Op het einde der

XIV.* eeuw, ten minste, stond het nog in de moeder-
kerk, en werd hier door zulkcn grooten toeloop van ge-

loovigen vereerd, dat er in het jaer 1399, op den zondag
na O. L. Vrouwe Hemelvaert eene algemeene en plegtige

processie werd ingesteld*

De akt dezer instelling komt voor in het Oudt Register

fnetlen berderen, fol. 294, op ons stadsarchief, en is onder

(1) In Rouveroy's Chronyke van Antwerpen, bladz. 270.

(2) Fies des Saints, op 19 September.

DEEL III. .
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nog andere opzigten belangryk ; maer om van ons stuk niet

te geraken, zullen wy eerst van dien kerkelyken omgang

een denkbeeld geven.

Des zaturdags nanoen kwam de Wet met trompen en

geblasen van het Schepenhuis naer de kerk, waer de heeren

van het Kapittel de Vesperen zongen, na welke men het

beeld der Moeder Gods processiegewyze in het midden der

kerk bragt, en voor hetzelve het Salve Regina aenhief. Den

ganschen volgenden nacht werd het beeld daer door de

gilden gehoed en bewaerd.

Des anderendaegs 's morgens had de groote omgang

plaets, welken niet alleen de clergie der hoofdkerk en de

heeren van de Wet volgden, maer ook de Kanoniken van

S. Michiels, die in 1543 van het Kapittel verkregen hadden,

dat zy by deze en andere groote processiën den overrok en

het armelyn zouden mogen dragen. Hierna kwamen al de

moniken, nonnen, beggynen, godshuisvrouwen , gilden en

ambachten. Deze laetslen droegen waskaersen, met het

blasoen van hun gild versierd.

De processie, langs de groote kerkdeur ui tgegaen, volgde

nagenoeg dezelfde straten als nog tegenwoordig degene

welke op Groote Kermis wordt gehouden; maer de orde

van den oplogt was zeer verschillend; want eerst gingen

de ambachten, daerna de nonnen en godshuisvrouwen, ver-

volgens de clergie van O. L. Vrouwe, de heeren van

S. Michiels en de paters Predikheeren ; achter deze de

schuttery en de gilden, eindelyk de heeren van de Wet,

onmiddelyk vóór O. L. Vrouwe, welke eene schaer van

vrouwen uit alle standen volgde. De omgang hield onder-

weg twaelf statiën; aen iedere statie werden de acht

dragers van het O. L. Vrouwebeeld, door acht anderen

afgelost, en men las een Ave Maria. In de kerk terugge-

komen zynde, werd de hoogniisse in het choor gezongen,

en des namiddags de Vesperen; waerna het beeld naer

O. L. Vrouwekapelle werd terug gedragen. Al de straten,

door welke deze omgang trok, waren versierd, en de huizen

met roode, blauwe of andere gekleurde saergie oft cledere

behangen ; het gebruik van flambouwen of waskaersen in

blakers uittehangen was of niet bekend, ofwel verboden,

uit hoofde van het brandgevaer, dat de leemen huizen

en lage strooijen daken opleverden (i).

De bemoeijing van het Magistraet met deze processie, de
verorÜeningen, welke het voor dezelve uitschreef, en andere
omstandigheden doen zien , dat men ze oorspronkelyk als

den voornaemsten stadsomgang beschouwde. Nochtans
bevindt men niet , dat daertoe van stadswege groote kosten

werden gedaen : alles bepaelde zich tot de ministrelen

(muzykanten) eenige goede lieden toetevoegen. Van vanen
of standaerden wordt geen gewag gemaekt ; denkelyk waren
zy nog niet in gebruik, tenzy men daervoor wil houden
twee pencheele (schilderyen), verbeeldende O. L. Vrouwe
met de wapens van Bourgondië en Antwerpen (2). Het zou

(1) Zie de Ordonancie over deze processie, onder de Bylagen.
(2) BlykeDs de stadsrekening van 1399 : « Item, van eenre niiwer

» processie, die ter eeren van onser Liever Vrouwen gheordineert
» es, ende diemen dede ende omghinc meiten goeden lieden ghe-
» meenlec vander stad, des sondaeghs na onser Vrouwen dacii As-
» sumpiio, daer de stad toe gaf den menisirelen ende andéren, die
» daer toe vielen xxiiij sch. ij den. groot. Ende twee nuwe pinclieele
>' van samite, diemen maken dede ende pingeren met Onser Vrouwen
» beelden ende met ons heeren wapine van Bourgoengne, ende metten
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echter zeer wel hebben kunnen gebeuren, dat deze geschil-

derde tafereelen later lot het vervaerdigen van zyden met

goud en zilver geborduerde vanen hebben geleid (J).

De Stad deed dus aenvankelyk geene groote kosten voor

den omgang harer groote kermis; maer dit toefde niet te

veranderen ; en reeds van in het jaer 1404, werd hier op het

stadhuis lustig gedronken, wanneer het Magistraet daér

verzamelde, om zich statig naer de afzetting, den omgang

en de wederopzetting van O, L. Vrouwe te begeven (2).

In de XVI.® eeuw behoefde deze processie voor den Besny-

denisomgang in pracht en luister niet te wyken (3).

Deze laetste was gedurende eeuwen het voornaemste

stadsfeest. Hetzelve werd op den zondag na Pinksteren

gevierd. Ëenige weken te voren zond men in Braband en

Vlaenderen postboden-, om de Prelaten der voornaemste

abtdyeu op het bywoonen der plegtigheid te verzoeken.

jt» stad wapene, costen xij scb. gr. Dit oomt te samen xxxvj scb.

» ij den. gr. vlnis. » De liosten voor lie menistreten vindt men ook
verantwoord in de rekening van 1401.

(1) Wy lezen inderdaed in het Dictionnaire des Oriyines van Noël

en Carpenlier, op het woord Bannieren dal men voor de eerste mael

in 1414, in het concilie van Constanz, by de kanonizering van 8. Rochus,

deszelfs beeld omdroeg, en dat het sinds dien het gebruik werd by

de processiën kerkvauen te dragen.

(2) Zie de fiylagen hierachter. Zelfs de byeenkomsten met het Ka-

pittel waren eene gelegenheid tot gasteryen. Zoo leest men in de

rekening van 1404 : « Item , dat opteu selven daghe (12 July) de

» scouthete, rentmeesters, scepenen ende haer dienaren van der stat

» tsamen int Ca pit tel ons Vrouwen ghewetst hadden, ende midsdien

» te gader in de Blyde (de scbael of schotel) bleven etende, daermen
» verteerde te spisen ende te dranke xj sch. vj den. gr. vlms. »

(3) Men leze onder de Bylagen hetgeen de beroemde Albrecht Durer,

die onze stad in 1520 bezocht, daervan verhaelt.
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Deze uitnoodiging werd altoos goedgunstig beantwoord;

en by tyde zag men tot acht of tien gemyterde abten het

Heiligdom vergezellen (d).

De oude stadsrekeningen behelzen zeer belangryke by-

zonderheden nopens de kosten te dier gelegenheid gedaen.

Vóór het Heiligdom , dat in eene zilveren kas was beslo-

ten, over welke men een kostbaer pellen of verhemelte

hield, werden van stadswege vier groote wassen toortsen

gedragen. De vier toortsdragers hadden nieuwe gordel-

riemen en bocranen hoeden, om hen tegen het afdruipen

van het was te beveiligen. Vóór de Prelaten, die het

Heiligdom omringden, stapten hunne knapen, dragende

de abtelyke staven, voor welke moeite zy drinkgeld uit de
stadskas erlangden.

Behalve de geestelykheid van al de kerken en kloosters,

zag men ook al de wereldlyke overheden by deze processie

verschynen. De heeren van de Wet, dat is de Schoutet,

Ambtman, Rentmeesters en Schepenen met al de klerken,

knapen en dienaren van de stad, kregen by deze gelegen-

heid nieuwe handschoenen en steenen hoeden (2), welk
hoofddeksel ook gegeven werd aen de pellendragers. De
sladsdienaers droegen bovendien witte geschelde roeden in

de hand, een gebruik dat nog in vele dorpen van de Kempen

\\

(1) In 1404, by voorbeeld, zag men er de Abten van Duinen,
Afflighem, S. Bernaerds, Baudeloo, S. Michiels, Tongerloo, Everbode,
Grimbergen en Ninove , met den Proost van S. Peeters te Gent, en
den Choordeken van O. L. Vrouwe te Antwerpen. Deze laetste had
wel den rang van Prelaet niet, maer kreeg toch van den stadswyn.

(2) Wat soort van hoofddeksel men hierdoor verstaen moet, hebben
wy niet kunnen vinden.
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en van Limburg bestaet , alwaer die roede gewoonlyk niet

eene of meer bloemen is versierd.

Op hetzelfde tydstip ontmoet men by den Besnydenis-

omgang die zinnebeeldige verlooningen van Apostelen,

Propheten, Maegden, Koningen en Ridderen, waerdoor

dezelve later in het omliggende land zoo berucht werd. De

lieden, die personaedjen voorstellende, deden den omgang

deels gaende , deels rydende te paerd of op wagens. By de

processie van 1445 zag men zulk een wagen, voorstellende

de Stad Antwerpen, omringd van de zeventien provinciën

der Nederlanden , verbeeld door eene schaer van zinnebeel-

dige maegdekens (1). Deze personaedjen werden op de

kosten der Stad gekleed en uitgedoscht. De sieraden waren

in 1401 geteekend door den reeds elders genoemden Andries

de Cuypere, die voor zynen arbeyt en werken 21 schellingen

groot kreeg. Eindelyk gingen nog met de processie de

trompers y hongers, pypers, snaerspelers ende alderhande mi-

nistrelen, die haer spel ende conste daden ter eeren Gods ende

van sinen heylighen Besnidenisse.

Hoeveel wyn by zulke gelegenheden geplepgd werd, is

uauwelyks te gelooven; want behalve den eerewyn, dien

(I) Dit jaer was de dochter van een begoed burger, met name
Peeter vander Tenle, aengewezen om op dezen wagen Braband te

verbeelden; maer de vader zich daertegeu verzet hebbende, dat zyne

dochter de haer bestemde rol vervulde, bleef hare plaets tot alge-

meene ergernis openstaen. De zaek werd zelfs zoo hoog opgenomen,

dat van der Tente voor de Vierschaer ten verantwoorde werd ge-

roepen. Wat hy ter zyner verdediging inbragt, weet men niet; maer
hy werd verwezen tot het doen eener bedevaert naer het graf der

H. Drie Koningen, ie Keulen, tot een spiegel voor alle toekomstige

wederspannigen en feeststoorders (Papebrochius, Annales Antv. ,

Tom. I, pag. 423).

men de Prelaten by hunne aenkomst aenbood , werden hun
op den dag des omgangs nog eenige ghelten van het zoete

druivensap vereerd. Dit noemde men den stadswyn, en
volgens de rekening van 1404 had men hun daervan
twee-en-zestig ghelten gezonden. Doch de heeren van de
Wet vergalen zich zelven niet; zy, hunne klerken en knapen
dronken alvorens naer de kerk te gaen ; zy dronken onder
wege; zy dronken nog eens by het scheiden; kortom, zy
deden zulke milde wynplengingen , dat de rekening van

1399 voor hen allen een-en-lachtig ghelten verantwoordt.

Daerenboven kregen de stadsspeellieden, die by de processie

haer spel ende conste gedaen hadden, wanneer zy hunnen
loon kwamen halen , vyf ghelten , als eene ververschende

dankgift, op den koop toe; zoodat men mag rekenen,

dat er op den Besnydenisomgang omtrent drie honderd
potten wyn werden geledigd (I).

Maer van waer was toch dit Sanctuarium of Heiligdom,
gelyk het in alle oude schriften genoemd wordt, gekomen;
en op welke bewysstukken was de overtuiging van de
echtheid dezer zonderlinge reliquie gegrond ?

Om deze tweevoudige vr aeg des mogelyk op te lossen

,

zullen wy hier beknoptelyk aenvoeren, al hetgeen onze
chronyken over den oorsprong van dit Heiligdom vermelden.

(1) De bewyzen van al de bovenstaende byzonderheden, zyn te vindenm de extracten uit de stadsrekeningen van 1399, UOl en 1404, welke
wy onder de Bylagen hebben opgenomen. Hier zy nog bygevoegd , dat
er op Sacramentsdag wederom eene processie ging, na welke de perso-
naedjen, die by den Besnydenisomgang, de Apostelen , Propheten enz.
hadden verbeeld

,
in het Beggaerdenkloosler van stadswege op eene

niaeltyd werden onthaeld.
I * » lil

| Il
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Nadat de kruisvaerders Palestina veroverd hadden, kwa-

men er van daer velen met reliquiën terug. Aen zekeren

Arnoldus Heerbranl , Kapellaen van O. L. Vrouwekerk en

van Henricus Nose, Bisschop, of, in afwezenheid van den

Patriarch, Vicarius van Jerusalera, viel het preputium van

Jezus ten deele. Deze Prelaet was Kapellaen van Godfried

van Bouillon geweest; hy had gemelde reliquie goedgekeurd

en Heerbranl belast dezelve naer Antwerpen te dragen. Dit

deed deze ook : maer in welk jaer hy hier aenkwam , is on-

zeker; de eenen zeggen in lli2, de anderen in H14., en

men is het ook niet eens nopens den goeden of slechten

indruk, welke het overbrengen des Heiligdoms op de be-

volking maekte. Wat daervan zy, het werd aenvankelyk

in S. Michielskerk gebragt, en toen de Kanoniken in 4124

naer de kapelle van O. L. Vrouwe overgingen, droegen zy

het derwaerts mede. Er bestond wel eenig twyfel nopens

de echtheid van het Heiligdom; en een Bisschop van Ka-

mei^k naer Antwerpen gekomen zynde, deed het in een

corporaeldoek by zich op het altaer brengen , terwyl hy

misse las, om de reliquie met eerbied te beschouwen. Doch

de ongeloovige Prelaet werd weldra door een wonder uit

zyne vertw^feling getrokken; want drie bloeddroppels

vloeiden uit het H. Preputium en bevlekten den corporael.

Dan, niettegenstaende de meeste ruchtbaerheid aen dit won-

derwerk gegeven, en in weerwil van de jaerlyksche pleg-

tigheid en de algemeene eerbied het Heiligdom bewezen

,

zag men in 1408 de twyfelingen zich vernieuwen, en wel

ter gelegenheid der openbaringen aen S. Brigitta gedaen,

volgens welke de meergemelde reliquie te Rome, en nergens

anders, bewaerd werd.

Reeds van in de XH.® eeuw had Paus Innocentius Hl , in

zyn boek de Missae Mysteriis, Lib. IV, cap. XXX, gewag
gemaekt van een Preputium, dat in de kerk van S. Jan van

Laleranen toen voor handen zou zyn geweest; maer die

geleerde kerkvoogd spreekt er met eerbiedige twyfelingen

over. Hy brengt zelfs eene legende by, volgens welke

Karloman , vader van Pepyn van Landen , dit heilige over-

blyfsel, in de VIH.® eeuw, van eenen engel te Jerusalem

hebbende ontvangen , hetzelve naer Aken bragt. Maer Odo
Gisseius beweert, dat de stad Puy, in Languedoc, van

onheugelyke tyden in het bezit van dit Heiligdom is geweest;

en Campigius eischt dezelfde eere voor de stad Anis, in

Auvergne, alwaer, zegt hy, ook de roede van Aaron met
den meesten yver vereerd werd (1). Dan, de aenspraek,

welke Aken, Puy en Anis op het bezit van het Preputium

konden hebben, was toen te Antwerpen niet bekend, althans

werd voorbygezien.

Veel geduchter was de mededinging van Rome; en het

behoeft nauwelyks gezeid te worden, dat S. Brigitta's

voorgeving voor het onwetende gemeen schier een artikel

des geloofs werd , nadat die zweedsche Maegd was heilig

verklaerd geworden. De olferblokken van O. L. Vrouwekerk
leden er de meeste schade by, tot groot hartzeer der
Kanoniken, die men even als bedriegers en goochelaers
met den vinger begon natewyzen. Zoo verre ging het

volksrumoer over deze zaek, dat de Kapittelheeren het
doelmatig en oorboorlyk oordeelden, zich te verregtvaerdi-
gen, en te bewyzen dal hunne kerk werkelyk en geregtelyk

(1) Le Roy, IVotitia 3f. S. R. I., pag. 73.

DEEL III. 5
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in het bezit van den kostbaren schat was, welken men haer

zoo moedwillig betwistte (1).

Dit deden zy in i410, toen de toeloop en de godvruchtig-

heid der geloovigen, ten gevolge der vertwyfelingen, sterk

verminderd waren. Zy lieten namelyk eenen brief uitgaen,

in welken zy onderscheidene bewysgronden aenhaelden, die

huns erachtens de echtheid des Heiligdoms moesten besta-

tigen en geloofbaer maken.

In de eerste plaets zeiden zy de geloofwaerdigheid der

openbaringen van S. Brigitta niet te willen krenken , noch

eene andere stad Ie willen berooven van hetgeen haer toe-

kwam, evenmin als zy beweerden in het hezit der gansche

voorhuid te wezen ; maer dat men hun toch hel bezit van

een klein deeltje derzelve niet kon betwisten. Hunne bewys-

gronden voor dit laetste steunden deels op eene driehon-

derdjarige overlevering, en deels op aloude schriften.

Diercxsens geeft den brief des Kapittels , dat daerby niet

vergat het wonder der drie bloedvlekken op den corporael-

doek , waerdoor vroegere twyfelingen werden weggenomen

,

zoowel alshet verlossen van een bezetene, en de wonderbare

genezing eener Koningin van Sicilië, welke, volgens de gis-

sing van Papebrochius , omtrent het jaer 1176, op den

persoon van Joanna van Engeland werd voltrokken.

Ten gevolge van deze plegtige verklaring, werd de verval-

len godsvrucht niet alleen hersteld, maer de yver van het

gemeen werd ook zoodanig opgebeurd, dal men in 1426 een

broederschap zag tot stand komen, dat voornamelyk de

vereering der H. Besnydenis ten doel had. Het getal der

(I) Diercxsens, Jntv. Chr. n, et er., Tom. II, pag. 174.

leden was door het eerste artikel der statuten op vier-en-

twintig bepaeld. De broeders werden immer onder de
aenzienlykste persoonen , zoo van de clergie als van de

burgery, gekozen; niet slechts dezer stad, maer ook van

de omliggende plaetsen. Om de vereering der reliquie nog

meer uittebreiden , droeg men ze jaerlyks naer Lier; en

hiertoe dient het volgende, waeruit blykt, dat onze hoofd-

kerk nog andere overblyfsels van Heiligen bezat :

« Memorie als dat in den jare 1475 en lang te voren, de

» kerkmeesters van Antwerpen, geaccompagnieerd met
» geestelyke persoonen, overbragten alle jaer tsaterdaegs

D na Liersche kermis, een besloten casse, in welke casse

» was besloten de besnydenis van Onsen üeven Heer ende

» hayr van Ons liefs Vrouwe, ende de hoofden van sinte

» Cosmaes ende Damiaen, met noch andere reliquien; en

» tsaterdaghs 's achternoens soo gingen de Canoniken van
D Sinte Gummarus met processien naer de Antwerpsche
» poort, om dees reliquien met reverentie in te halen; en

» accompagnieerde dees reliquien tot in 't huys , daer die

» vaa Antwerpen gingen logeren. Ende sondags soo werd
» dees casse gedragen ende gehaeld in Sinte Gummaers
« kerk, alwaer den dienst zeer solemnelyk gedaen werd;
o ende na den dienst soo werd dees kas weder naer de
>> herberg gedragen, alwaer sommige van 't kapittel ende
« de magistraet gingen goed chier maken, ende reden des
» anderdaegs met de cas wederom naer Antwerpen. Dees
» costuyme heeft geduerd tot omtrent den jare 1570, als-

» wanneer 't zelve belet werd door den kwaden tyd (de
» beroerte) die doen was. »

Dit staet zoo in eene Hs. Chronyk nog op het provinciael

Li
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archief voorhanden. Papebrochius gewaegt ook van dit

gebruik; maer Diercxsens schynt er zich over geërgerd te

hebben , en gaet het stilzwygende voorby. Komen wy terug

tot het broederschap der Besnydenis.

Hetzelve verkreeg reeds in 1427 van Theobaldus, Bisschop

van BesauQon eenige aflaten , v^elke korts daerna door den

Bisschop van Kameryk v^rerden bevestigd. Ter zelfder tyd

schonk de Choordeken Anselmus Smit, alias Fabri, aen

de kapelle eene bezetting, om ten eeuwigen tyde dag en

nacht voor het Heiligdom licht te branden, dat door mid-

del van eene waskaers van ten minste een pond , en van het

zuiverste was moest onderhouden worden. Eindelyk mogt

het H. Preputium ook de goedgunstige getuigenis van

Eugenius IV erlangen, en deze Paus verleende aen de

broeders in 4446, onder andere privilegiën, ook dat zy

zich biechtvaders mogten kiezen, welke hun ééns in hun

leven de absolutie konden geven, zelfs in gevallen door den

Paus voorbehouden; alsmede ééns in de ure des doods;

zoo nochtans, dat degenen die dit voordeel wilden genie-

ten, gedurende het jaer eenen dag ter weke moesten

vasten. Voorzeker eene harde voorwaerde; maer het was

ook in dien tyd een groot voorregt, zelf zynen biechtvader

te mogen kiezen.

Diercxsens, na dit alles aengaende de overbrenging en

vereering van het H. Preputium verhaeld te hebben (1),

drukt zich uit op eene wyze, welke laet vooronderstellen ,

dat hy geen het minste twyfel koesterde, of Antwerpen was

in het bezit dezer goddelyke reliquie geweest. Maer de

(I) Antverpia, ad A.» 1416, U26 en U46.
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deftige heiligschryver Joarines Bollandus (1) is zoo uitdruk-

kelyk niet, en alvorens de bewysstukken betrekkelyk de
echtheid van het gedachte overblyfsel aentehalen, zegt hy :

« Anderen mogen over de waerde dezer bewysstukken oor-

» deelen, zoo als zy willen : wat my aengaet, het komt my
» waerschynlyk voor, dat er hier ten minste een zeker stukje

» van het Preputium heeft bestaen » : Quantam vim haheant

quae pro Antverpiensibus faciunt, alii iiidicent : mihi certe

probabile fit , saltem particulam aliquam sacri Preputii hic

extitisse. Hierna geeft hy de getuigenisbrieven van het

Kapittel, van 1416, de getuigenis van Theobaldus, Bisschop

vanBesangon, van 1427; de bevestiging van Joannes van

Gavere, Bisschop van Kameryk, van 1428; de bulle van

Paus Eugenius IV, van 1446; en degene van Paus Clemens

VIII, van 1599, waerby het broederschap der Besnydenis

werd bekrachtigd.

Ondanks alle deze autoriteiten, achten wy ons verpligt te

verklaren, dat wy de ernstigste twyfelingen nopens de
echtheid van het zoo beruchte Heiligdom koesteren. Wy
zullen niet zeggen , gelyk Goropius Becanus (2) , dat de
vereering van het H. Preputium een overblyfsel of herinne-

ring van den eerdienst van Priapus was, en van net verminkt
afgodeken, dat men nog boven de Steenpoort ziet; maer het

is buiten kyf, dat de bewysstukken door het Kapittel in deze

tedere zaek aengevoerd, volstrekt niets bewyzen; ja, de Baron
Le Roy heeft er juist het tegendeel uit afgeleid, van hetgeen
de Kanoniken zich by hun faclum van 1416 voorstelden.

(1) Acta Sanctorum, Tom. I Januarii.

(2) Muatica, Uh. I.
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Deze schryver doet opmerken, dat hy onder de Bisschop-

pen van Jerusalem geenen Henricus Nose heeft kunnen

vinden. Wy zullen daerby voegen, dat het bestaen van den

Kapellaen Heerbrant op zyn minst onbewezen is; en wie

mag dan de reliquie herwaerts gebragt hebben ? De drie

bloedvlekken op den corporael, de genezing eener Koningin

van Sicilië en de verlossing van eene bezetene bewyzen

almede niets; want men weet ons niet te beduiden, in

welk jaer en onder welken Bisschop deze wonderen zouden

gebeurd zyn. Men vooronderstelt wel , dat het uitvloeijen

der bloeddruppels in 1124 ptaets had; en is het zoo, dan

bevreemdt het ons ten uiterste, dat er in de schriften van

den tyd, met name in de brieven van den Bisschop Burchar-

dus en der Kanoniken van Utrecht van zulk een merkwaer-

dig voorval geen het minste gewag wordt gemaekt. Het is

waer, Papebrochius, en Diercxsens na hem, geeft te verstaen,

dat de bewyzen , door de Kanoniken van O. L. Vrouw in

hunnen brief van 1416 aengevoerd, uit oude schriften geput

waren, welke te zynen tyde verholen waren en later mogelyk

eens het licht zouden zien ; maer is het niet redenmaliger te

denken, dat indien de Kanoniken die bewysstukken wer-

kelyk in hun bezit hadden gehad , zy dezelve zouden hebben

publiek gemaekt; en dat zulks het geloof aen de wezent-

lykheid des Preputium's te Antwerpen oneindig bevorde-

lyker zou zyn geweest (1) ?

(1) Wy zeggen te Antwerpen; want men heeft gezien dat Rome

aen onze stad het bezit der reliquie betwistte. De wereld was voor-

heen vol van soortgelyke geschi'len; aldus, om niet te gewagen van

de ontelbare stukjes van het heilig kruis en de doornen kroon,

welke zoovele kerken zeiden te bezitten, beweerden de Kanoniken van

Dit is onloochenbaer. en de ongerymdheid van zulk een
geloof wordt zelfs door Joannes Bollandus ingezien. Dit
geloof, het is waer, wordt door dien geleerden Jesuiet niet

geheel omverre gestooten; maer hy laet genoegzaem merken,
dat hy nopens de echtheid der reliquie niet ten volle over-

tuigd was : het komt hem waerschynlyk voor, dat er hier

een zeker deeltje van het H. Preputium heeft bestaen (1).

Maer kan dit wel voor eene stellige bevestiging genomen
worden ?— Volstrekt niet. — Voor het overige verlieze men
niet uit het oog, dat Bollandus het I.« Deel der Acta San-
ctorum deed verschynen in eenen tyd, dat de Kanoniken van
O. L. Vrouwe nog oppermaglig waren, en in eene stad waer
het geloof aen het H. Preputium diep in de volkszeden
geworteld was. Ook is het eene vraeg of hy zyne ernstige

twyfelingen dienaengaende veilig zou hebben kunnen bekend
maken, zonder, zoo niet de Inquisitie, toch de kerkelyke
boekkeurders op den hals te krygen.

In hetzelfde jaer dat men O. L. Vrouwenomgang instelde,

kwam de Provinciael der Predikheerenorde naer Antwer-
pen, om met de goede lieden van de Wet te spreken. De
Wethouderen vereerden genoemden pater -— wel te verstaen

o. L. Vrouwekerk te Parys in bezit te zyn van het hoofd van S. Diony-
sius hetgeen door de moniken ven S. Denisabtdy werd weersproken.
(Zie de Barante, UisL des Ducs de Bourgogne, année 1406, Tomé II
pag. 161 , édit. Wouters et Comp.)

(1) Dit is ook de meening van Costerus, in zyn boek Meditatiën op het
leven der H. Maegd Maria. Hy zegt daer, dat ons Preputium een stukje
was, hetwelk men van dat van Rome had afgesneden ; maer Costerus
IS met de preuve van zyn gezegde in den steek gebleven (Zie Le Roy,
^otitta M. S. R, 1. , pag. 73).

l
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op sladskosten— vier ghelten ouden wyn (1), en hielpen hem

dezelve ledigen. Het schynt overigens, dat de Predikheeren

hier oudtyds in niet minder aenzien stonden dan de Kano-

niken en de Abtdyheeren. Men heeft reeds gezien met welke

uitstekende eerbewyzingen zy hier in de XIII.*' eeuw werden

ontvangen, Daerna was het gebruik opgekomen, hun in den

Vasten van stadswege eene maeltyd te geven (2) , welke eere

en buitenbaet aen geen onzer andere kloostergemeenten te

beurt viel. Het waren ook doorgaens paters uit dezelfde

orde, die destyds op het Schepenhuis voor de heeren leden

van de Wet kwamen misse lezen (3).

Doch dit alles was niets, vergeleken by de kosten, welke

in de maend Augusty 1401 werden uitgetrokken, toen hier

het generale kapittel der Predikheerenorde werd gehouden.

Volgens de rekening van dat jaer, was deze vergadering

de eerste van dien aerd niet , welke binnen onze stad had

(i) Dit blykt uit de stadsrekening ^an 1399 : « Item, xvij daghein

» oclober quam tAntwerpen den provinciael van der Predicaren oerdene,

j> daer de goede liede vander wet mede spraken ende hem presenteerde

» iiij ghelte ouds wijns uten Olifante, van vj gr. de ghelte , dat quam

» ij sch. gr. 1»

(2) Volgens dezelfde rekening van i399 : « Item, dat men in den

» Vasten van der stad wegen den goeden lieden den broederen Predi-

» caren eene maeltyt gaf te pitanchen ter eere Gods, alsoemen voormaels

B gbedaen heeft, die coste xliij sch. ij den. gr. vlms. »

(3) Hiervan heeft de stadsrekening van 1401 : « Item, twee goede

» liede Predicaren, die in elke weke ij dagen, dal de scepenen versame-

» nen op der scepenen huys, deen van hen misse ghedaen heeft, ende oec

» op alle andere dage als de scepenen versamenden : daer sij af hadden

j» xviij sch. gr. vlms. Item , dat de scepenen sjare dicwyle boven haer

» sitdaghe versament hebben , dat immer een van den vors. heeren hen

» misse quam doen, dickers dan men somwijle ghedaen heeft, gaf men

» hen daer vore nog vj sch. gr. »

plaets gogrepen
; maer werd hier alle vyf-en-twintig jaren

belegd. Zeker is 't, dat zy zeer tairyk was, naer men kan
afmeten uit de maeltyd, welke den Dominikaners van stads-

wege werd aengeboden; regte reuzen-maeltyd , waerlyk,

van dewelke men een denkbeeld zal hebben, wanneer men
zal weten, dat er onder anderen vurteerd werden ; twee
duizend vyf honderd pond brood, vier amen en twintig

vierendeelen wyns, twee vaten bier, vier varkens, zes

hameien, twee honderd drie kiekens, acht honderd een-
en-lwinlig vinken, vier-en-twintig veldhoenen, honderd
zeventig paer duiven, twaelf stuks reigers en putoors.
Verder waren er karmenyen gebraden , en groo te vleesch-

pastyen met eijeren en boter toegemaekt, benevens vier

honderd kleine broodpastyen met rozynen. Dit laetste

getal schynt met dat der gasten overeen te stemmen,
althans hetzelve naby te komen. Voor het overige zy hier
opgemerkt, dat, behalve de Predikheeren, ook vele treffe-

lyke burgers aen den disch zaten, zoo als de Schoutet, de
Arablman, de Schepenen, Dekens, Poorters en andere
goede lieden van Antwerpen (1).

De Predikheeren toonden overigens by verscheidene
gelegenheden, dat zy de goedgunstigheid der Wethouderen
wacrdig waren. PapebrocJiius vond onder anderen in een
oud register van het Falconsklooster aengeteekend , dat hier
ten jare UU eene hevige pest woedde, door welke de
overste der Falcontinen en twee zusters in de maend Mvï

(1) Lezenswaerdig is het extract uit de rekening van MOl, aengaende

llnLTT^t ^f "*' ^^"^'"^- '" ^^^^ ''''^ '' Antwerpen een ander
Kapittel der Predikheerenorde gehouden , doch dit was slechts voor de
provincie Duitschland (Papebrochius, Tom. I, pag. 418).

ÖEEL III. „
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werden weggerukt. Gedurende deze hosineUelyke ziekle

onderscheidden de Prediklieeren zirli onder al de andere

geeslelyken in het verzorgen der lyders, en bewezen aen de

hurgery zoo groote diensten, dat men hun erkentelykheids-

halve toestond, alwie zulks zoude verlangen op hun kerkhof

Ie begraven, zonder daervoor iets aen de parochie van O. L.

Vrouwe schuldig te wezen. Dit regt, waervan men al de

aengelegenheid zal bevatten, wanneer men zich wil herin-

neren de hevige aenkanting des Kapittels (i), hebben do

Dominikaners, ter uitsluiting van alle andere kloosters van

Antwerpen, tot in de laetste tyden mogen bezitten (2).

Ondertusschen , terwyl de Predikheeren hier by de ste-

delyke regering in blakende gunst stonden, hadden de

Kaïthuizers hun onder eene andere betrekking niets to

benyden gehad.

Zoo men zich zal herinneren . waren de volgelingen van

S. Brano hier in zeer bekrompen toestand aengekomen.

De woeste en verlaten plaels op het Kiel, waer zy zich

hadden nedergezet, had ook niets aenlokkelyks; en aen-

vankelyk hadden de vrome broeders er in groote armoede

geleefd. Maer in minder dan eene halve eeuw hadden zy

van de antwerpsche ingezetenen zooveel byval en onder-

steuning mogen erlangen, dat zy zich op het einde der

XIV.' eeuw in stael bevonden, om in korten tyd eigenaers

van het Kiel te worden.

D<'7e leenheerlykheid was, na hel overlyden van haren

houder, Hugo Nose, in drie gesplitst geworden. De heiligt,

(!) Zie ons I.* Deel, bladz. 427 en -435.

(2t Papebrochiiis, Annales Antv , Tom. I, pag. 323.

of twee vierendeelen , was gekomen aen den ridder Wouter
van dei' I.ist. Het derde vierendeel had toebehoord

aen eenen anderen edelman, heer Jan van Cruyninghen;
van wien de Karlhuizers hetzelve reeds in 1381 gekocht

hadden (i). Twintig jaer nadien vindt men hen in bezit van

het vierde vierendeel, waervoor zy aen Philips de Stoute,

als Heere van Antwerpen, hulde moesten doen (2); macr
door eene byzondere gunst des Hertogs werd de heiligt

van het leen geamorliseert ende (den Karthuizeren) quyt
gegeven eenen gewapenden man te leveren , de hairgewaden (3)

te betalen enz. Eindelyk in 1410 verkregen zy van den
ridder Wouter van der List, de helft der heerlykheid door
dezen laetsten gehouden. Aldus waren zy in het bezit van
het gansche Kiel gekomen , waerin zy door Hertog Antheu-
nis bevestigd werden; doch zonder vrywaring van laslen

voor de laetste heiligt (4).

De Karthuizers, daermede niet in hunnen schik, wendden
zich andermaei lot den Hertog, en bekwamen van hem. doch
zoo hel schynt niet zonder groote moeite, dat ook de andere
heiligt der heerlykheid geamorliseerd wierde, en zy aldus
geheel van de verpligting werden ontheven, om in oorlogs-
lyden eenen gewapenden man te leveren (5).

(1) Akt van 16 September I38J (zie Le Roy , iVort/ta , L. I, c. 24).
(2) Charler van Philips de Stoute, van Augusty des jaers 1401 De

oorkonde op het stadsarchief, lade H, n.» Ui. De akt slaet gedrukt in
üiercxsens Jntverpia, ad A."

(3) Kiliaen heeft herghewede, in den zin van wapens, kleeding en
verdere uitrusting tot eenen krygstogt noodig. In het algemeen zyn de
neergewaden, de geschenken die de leenmannen aen hunne heeren deden.

(4) Diercxsens, Antverpia, ad A.", UlO.
(3) Idem, ibid., ad A.», 1413.

\9^
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De akt dicnaengacnde is van 6 Mei Ulo, en wy zien

door denzelven, dat hel geheele leen jaerlyks in geld waerd

was tien schellingen leuvensch, « ende vier guldenen Isiaers,

» van lande, dat nieuwelinge gewonnen ende gebouwt (was).

» Item, in coren, geheeten rogge, vier sislereu. Item, in

» evenen (haver) acht-en-veertig sisteren cleyne evene, ende

» (alnog) omtrent negen-en-tachentig hoenderen en een

» kalff. » Dit alles Ie samen was geschat op eene waerde

van tachentigh guldenen franken. Voorts behoorde tot het

leen een Meijer en mannen, door welke laetsten wy ver-

meenen te moeten verstaen de zeven Schepenen, die, inge-

volge eene charter van Philips de Goede, van 1433, jaerlyks

door de Karthuizers zelven werden gekozen (1); en,daer deze

Hertog de orde byzonder was toegedaen, schonk hy al

verder, in 1441, aen de broeders van het Kiel de gorsingen

of landaenwassingen op de Schelde (2) , welke nog al aen-

zienlyk schynen te zyn geweest, daer er eene byzondere

charter van gegeven werd.

Korts hierna zag men de Falconszusters, welke, sedert

hare verhuizing uit het Falconshof naer de Lange Nieuw-

straet, in een gehuerd huis omtrent S. Nikolaeskapelle

stilletjes voortgeleefd hadden, onverwachts tot staet komen,

en een nieuw regelmatig vrouwenklooster binnen de stad

Antwerpen aenleggen.

Deze geestelyke dochters hadden byzondere weldoensters

gehad, gedurende de vyf-en-zestig jaren dat zy in het

(i) Charter van 11 Mei 1433. Sec. Vol. Priv., fol. 37, 39, 140 en 141.

Zie ook Pipebrochius , Annales Antv., Tom. I, pag. 371.

(2) Charter van 22 Juny 1441, in Inv, Priv,, sub num. «'/7j.

geiuelde huis bleven woonen. In het begin der XV.* eeuw,

volgeus Papebrochius, vindt men ais dusdanige geboekt

twee weduwen zonder kinderen, de gezusters Calharina e»

Carbara van der Goeden. Beide waren moeijen van d(3

oudste zuster des huizes, welke genaemd was Calharina

Speelman , alias van de Werve. Catharina had hare goe-

deren aen Barbara nagelaten, en deze maekte haer testa-

ment ten voordeele van het huis, om harer nichle wille. De
waerde van hel gansche erfdeel, in roerende en onroerende

goederen, bedreeg drie honderd en tachtig pond brabandsch;

benevens lien mudden rogge en tachtig schellingen jaerlyk-

sche inkomst. Geene andere verpligtingen waren aen deze

donatie verbonden, dan dat de priester, die de diensten in

de kloosterkerk zoude verrigten, de weldoensters na haer

overlyden tweemael per week zoude gedachtig zyn, en dat

er jaerlyks, op den dag van haer jaergetyde , tien schellin-

gen tot pitancie of vetter tafel ten behoeve der zusters

zouden uitgereikt worden.

Ziedaer hoe de Falconsnonnen aen de middelen kwamen

,

om naer hare eerste woonplaets te kunnen terugkeeren.

Men weet niet in welk jaer het gemelde testament werd

gemaekt, en ook niet wanneer de begiftigsters stierven;

alleenlyk schynt Barbara van der Goeden nog eenige jaren,

na dat de donatie gedaen was, te hebben geleefd. Intusschen

kon de inkooping van het Falconsbroek niet onmiddelyk na

liare dood geschieden; men moest wachten tot dat de zoon

of neef van den toenmaligen eigenaer meerderjarig was
geworden, en in den verkoop toestemde (1).

(I) Papebrochius, Annales Antv. , Tom. I, pag. 298.
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VAndelyk in 1422 kreeg de stichting haer volle beslag,

door de goedjonsligheid van het antwerpsche Magistract

jegens Catharina Speelman, weduwe van de Werve, welke

bloedverwante was van een lid van den Raed , Nikolaes van

de Werve, die driemael burgemeester is geweest. Door

zyuen invloed erlangde hy van den Raed deszelfs toeslem-

ming voor de nonnen, om het Falconsbroek aentekoopen,

zoo als helzelve besloten was tusschen de stadsmuren (en

noorden, en de Falconsrui, welke men toen Wulruye of

Vuilrui noemde. Tevens werden haer Nikolaes van Wyne-

gheni en Nikolaes van der £lst tot mombooren gegeven,

overeenkomstig de costumen ; want zonder deze formaliteit

waren de contrakten door ongehuwde vrouwen aengegaen

van geener waerde (1).

Maer nu bleef er nog te weten of de Bisschop zou Ie

vrede zyn met den regel, welken onze nonnen wilden

aennemen. Tot dusverre hadden zy, zoo het schynt, den

regel van S. Franciscus gevolgd ; maer zy stonden in beraed

om dengenen van 8. Augustinus te aenvaerden ; alswanneer

zy ook, tot meerdere betrachting der volmaektheid , zich

zouden verbinden het slot te bewaren. Zulk een klooster-

leven was toen wat nieuws ; want men had er slechts één

voorbeeld van, namelyk in het klooster van S. Barbelendale,

by Thienen gelegen.

Joannes van Gavere, Bisschop van Kameryk, het ver-

zoekschrift der nonnen hebbende doen onderzoeken, gaf

haer zyne toestemming by brief van 17 January 142i (1422

N. s.). Het blykt uit denzelven, dat de oprigting des

(1) Papebrocbius , AnndU$ Antv., Tom. I, pag. 306.

klooslors door den Raed en de burgery algemeen ^^ewenscht

werd, en dat het gesticht den titel moest voeien van O. L.

Vrouwendale in Valkenbroek (I).

Na deze toestemming te hebben verkregen, kochten de

nonnen, onder leiding harer mombooren, van Jan van

Wilham, Heere van Bautersem, de gansche erve van Faico

de Lampage, met al de beemden en slooten die er op waren

,

vüor de som van honderd pond. De scabinale akt desaen-

gacnde is van den 29." January 1421 (1422 n. s.). Deze grond
nog Ie klein zynde, kochten zy ter zelfder tyd van Jan van

Vünkenborg een huis met hoving, benevens eenen boom-
gacid naest haer hof gelegen (2).

De zusters waren toen len getalle van acht , en haer

werden twee ander(;n uit het klooster van S. Barbelendale

toegezonden. Eene derzelve, Agatha Beesche, werd aenge-

steld als eerste piiorin van ons Falconskloosler. Deze
overste, gelyk degene van andere reguliere kanonikersen

,

vermogt boetkapilïel (capitulum culparum) te houden, de
getyden te lezen en te zingen, de klok te doen luiden, de
altaren en het kerkhof te doen wyden, en nog meer zusters

tot hel eeuwigdurende slot aentenemen (3).

Volgens Papebrochius, werd er in 1454 door den Bisschop
van Kameryk bepaeld, dat het getal der reguliere zusters

niet meer dan vier-en-twintig mogt bedragen, en dat der
leeke zusters niet meer dan twaelf. Door deze laetsten ver-

stond men die vrouwen, welke zich met haer goed aen het

(1) Papebrochius, Annales Antv., Tom. 1, pag. 309.

(2) Diercxsens, Antverpia, Tom. II, pag. 196, cdit. in-8.»

(3) Idem, ibid., Tooi. II, pag 196,

I
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klooster overgaven, zonder deszelfs strengen regel te volgen;

en hierin ligt de bron der uitgestrekte grondeigendommen

welke de Falconsnonnea van lieverlede in haer bezit kregen

;

ook was haer gesticht een der ryksten van Antwerpen (1).

Het is waer, de aenneming der leeke zusters was aen de

goedkeuring der priors van Corsendonck en Groenendael

onderschikt, maer deze zullen van hun veto-regi zeer

zelden hebben gebruik gemaekt.

Men zal opgemerkt hebben, dat het Kapittel van O. L.

Vrouwe niet genoemd wordt, onder degenen die de stich-

ting van het nieuwe klooster vroegen. Men vindt inderdaed

dat de heeren van hel Kapittel de stichting met leede oogen

aenschouwden , en zelfs op allerlei wyzen poogden te

dwarsboomen. De reden dezer handelwyze was, dat de

nonnen zich weinig bekreund hadden de toestemming der

Kanoniken te vragen, en zonder dezelve aen het bouwen

van haer klooster begonnen waren. Zelfs meenden zy in hare

eenvoudigheid, dat nademael de Kanoniken geweigerd had-

den haer klooster te komen inwyden , zy dit door anderen

konden laten verrigten ; en volgens Papebrochius moet dit

den i." Maert 1428 werkelyk gebeurd zyn; maer hy zegt

niet, door wie de wyding gedaen werd.

(i) Uil de onder ons berustende lyst der zoogenacmde nntionale

goederen, van 1797 lot 1800 te Antwerpen verkocht, blykt, dat het Fal-

consk looster toen eigenaer was, binnen de siad, van vyf-en twintig huizen

en een bieekhof , gelegen aen het Fa Iconsplein , de Falconsrui, de Vee-

markt en de Nozestraot ; en buiten de stad, van acht hoeven, vyf

moestuinen en circa twee honderd zeventig bunderen landen, weiden
,

en bosschen, onder de dorpen Wilryk, Conlich, Berlaer, Austruweel

,

Herenthout, Bouchout, Merxem, Deurne, Borgerhout, Brecht, Reeth,

Kessel en S. Lenaers.

49

De nonnen inmiddels vernomen hebbende, dat hare
handelwyze eene zware inbreuk op de regten des Kapittels

was, werden voor de gevolgen beducht, en deden door hare

Priors verschooning en vergeving verzoeken.

De Kanoniken, overwegende dat de zusters slechts uit

onwetendheid en eenvoudigheid tegen de voorregten des
Kapittels hadden gehandeld, gaven hunne goedkeuring aen
de inwyding van kerk en klooster, welke overigens ten

naeste by volbouwd waren , op voorwaerde dat de nonnen
in hare kerk eene kapellany zouden stichten, en de toerei-

kende goederen daertoe verpanden. De brief desaen-
gaende is van 27 November 1428, en vervat nog onderschei-
dene verordeningen omtrent het gebruik der sakramenten,
het doen der begrafenissen , het verrigten der lykdiensten

,

het heffen der tienden en het prediken; tot welk laetste aen
de nonnen zelve door den Bisschop byzondere niagt was
gegeven. Wat de tienden betreft, het was ook door byzon-
dere gunst {de gratia speciali) dat zy van de betaling der-
zelve werden vrygesteld; wel te verstaen, voor de gronden
binnen den omtrek der kloostermuren begrepen, uitma-
kende ongeveer drie bunders (1).

Daerentegen was er door het Kapittel voorbehouden, dat
al de olferpenningen, welke aen hetzelve zouden behooren,
gelrouwelyk aen deszelfs inzamelaer zouden worden besteld.
Bovendien, alhoewel het aen de nonnen geoorloofd was, alwie
zulks verkoos, op haer kerkhof te laten begraven, moglen zy
echter nietnand middelyk of onmiddelyk verzoeken zyne
i>egraefplaets by haer te nemen, op boete van honderd

(1) Diercxsens, Antverpia, Tora. lï, png. 196 en 213.

Deel III. -
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noiynsche gulden. Eindelyk, de kaersen, purperen baei-

kleederen en voorts al de baten, welke de lykdienslen

opleverden, moesten aen het Kapittel toekomen. AUeenlyk

mogten de nonnen twee kleine wassen kaei-sjes (duas parms

candelascereasdumtasat) behouden, welke by delyken harer

medezusters werden aengestoken (1).

Denzelfden dag dat het concordaet met het Kapittel werd

getroffen , werd eeue daerby besproken kapellany ingesteld,

en eene jaerlyksche inkomst van vyf-en-twinlig cynsgulden

voor het onderhoud des kapellaens bezet en gehypothekeerd

op het Falconshof, het huis van Jan Vlinkenborg. den

daeraen palende boomgacrd, vier gemeten lands te S. Wil-

lebrords, en zes gemeten en een vierendeel lands te Aus-

truweel, in het Valland. Deze laetsten waren herkomstig

van de fondatie van Lambertus de Stoytere, kapellaen van

O. L. Vrouwekerk , waerby twee wekelyksche missen in de

kapelle in de Lange Nieuwstrael werden ingesteld, lerwyl

de nonnen aldaer nog woonden (2).

De Kapittelheeren zouden ongelyk gehad hebben, zich

niet te vrede te toonen met zulke vaste hypotheken voor

de zekering van eenen zoo geriugen cyns, en met een con-

cordaet byna uitsluitelyk in hun belang opgesteld, en den

22.- September 1429 door Joannes van Gavere, Bisschop

van Kamei^k, bekrachtigd.

De Falconsnonnen hebben zich in het jaer 1456 onder

het Kapittel van Windesheim (by Zwolle) begeven, en zich

(1) Diercxsens, -intverpia, Tom. U, pag. 213.

(2) klem, ibUL, pag. 191 en 218.
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aen deszelfs statuten onderworpen. Hoybergen (J) beweert

(lat zulks geschiedde op aenrading van zekeren Wouter

Giiulamus, waerscliynlyk Prior van Corsendonck; maer

Papebrochius (2) schryft dezen raed toe aen Anselmus

Fabri, Clioordeken van het Kapittel van O. L. Vrouwe, die

daertoe de goedkeuring van Paus Eugenius IV zou hebben

bekomen. Diercxsens denkt, dat de pauselyke brief slechts

cene bekrachtiging gold, en dat de vereeniging van eerst af

hoeft bestaen. Hoe het zy, de geestelyke besturing des

kloosters was aenvankelyk toevertrouwd aen de Priors van

Corsendonck, en ging later over aen degenen van Groenen-

dael , die ook de kapellanen of biechtvaders benoemden.

Van de eerste tyden af was dit gesticht een der deftigste

onzer stad. Papebrochius vermeldt verscheidene nonnen

die zusters en bloedverwanten onzer magistraetspersoonen

waren. Hy vond onder anderen met dankbare woorden in

haer register aengeleekend, dat het klooster, by Schepen-

brief van 10 November 4460, van de Stad vrydom van

accys verkreeg voor achttien amen wyn 's jaers, mits

nochtans de aengifte daervan by de accysmeesters te doen.

Dit voorregt, zegt de schryver van het Falcontinen-register,

had men byzonder te danken aen de vlylige medewerking
van Jan Kiekens, alsdan stadssekretaris , die by het Ma-
gistraet in groot aenzien stond , en broeder der klooster-

zusters Kiekens was. Anderen, die daer ook veel in

bydroegen, waren Willem van Tichelt, broeder van

(1) Notae ad Corscndoncam , aengehaeld door Van Rhyn, in zyne
Kerkelyke Oudheden van Deventer, lI.» Deel, bladz. 187.

(2) Annales 4ntv. , Tom. I
, pag. 387.
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onze zuster Elizabelh van Tichelt, en Hendrik van der

Molen , broeder van eene onzer zusters , beiden Schepenen

dezer Stad; alsmede Willem van der Heyden, onzer zus-

ter neef. Dit jaer waren er vier-en-twintig geestetelyke

dochters, behalve de Priorisse en de leeke zusters die

het huiswerk deden. Het jaer daerna werd onder deze

Jaetsten Wilhelmina Kets, van ïholen, aengenomen, die vele

eigendommen, in Zeeland gelegen, aen het klooster weggaf:

waervoor haer' de buitengewoone gunst te beurt viel

choorkosteres te worden, met beding dat zy onder de

nonnen zou aengenomen woixlen , als zy zich binnen de tien

jaer door hare geleerdheid tot den choordienst kon bekwaem

maken, zoo als het ook zes jaer daerna gebeurde (1).

Thans komen wy tot een gesticht, dat aenvankelyk een

kapelletje was, en in later tyden eene abtdy werd; de

tweede welke immer binnen Antwerpen heeft bestaen : wy

bedoelen de fondatie van den zoo schatryken als weldadige»

koopman Peeter Pot; maer eerst achten wy het oorboorlyk

den stichter zelven nader te doen kennen.

Peeter Pot, heer van Bautersem en Pluysegem in Conte-

broeck, werd ten jare 1575 te Utrecht geboren. Zyn vader

was Jan Pot, en zyne moeder Margareta van der Dilft. Op

zyn een-en-twintigsle jaer vertrok de jonge Pot naer het

Oosten. Daer doorreisde hy Syrië en Palestina , bezocht den

berg Sinaï, in Arabië, de stad Cairo, in Egypte, en

vestigde zich te Aleppo. Aldaer bevond zich een Minder-

broedersklooster, aen hetwelk de edele koopman vele wel-

daden bewees. Pater Bonaventura a Sancto Francisco,

(<) Papebrochiiis, Anvalcs Antv., Tom. II, pag. 48.

Gardiaen der Minderbroeders van Rhodus
, geeft hem des-

wege uitbund gen lof, en kan niet genoeg de gastvryheid

roemen , welke alle goede Christenen , en inzonderheid de

Belgen, by Peeter Pot aentroffen. Toen hy ten jare i404

naer zyn vaderland stond terug te keeren , schonk hy , lot

eene gedenkenis, al zynen huisraed aen de Minderbroeders;

en de armen van Aleppo, die zoo menige malen blyken

zyner mildheid hadden genoten, deden hem weenende

uitgeleide naer zyn schip.

Peeter Pot moet een zeer stout en ondernemend man
geweest zyn ; want in die tyden was het reizen en handel-

dryven in de landen der ongeloovigen niets minder dan

veilig; ook de scheepvaert was aen velerlei gevaren van

wege de zeeroovers blootgesteld, behalve dat de zeevaerl-

kunst toen ook op verre na de volmaektheid niet had

bereikt, tot welke zy later is gekomen.

Hieruit kan men afmeten , wat waegstuk onze Peeter Pot

bestond, al zyne met zooveel moeite vergaêrde rykdom-
men op zeven schepen te laden, en met dezelve van Aleppo
in zee te steken. Maer deze man betrouwde op God; en,

zeldzame zaek, hy had het geluk met zyn gansche vlootje

behouden te Antwerpen aentekomen. Hier vestigde hy zich

buikvast, verkreeg er het poorterschap, dreef er vele jaren

uitgebreiden koophandel, en deed zich byzonder kennen

door zyne onuitputtelyke liefdadigheid.

Onder anderen bezat hy binnen onze stad eenen over-

grooten graenzolder. wesaengaende de volksoverlevering

verhaelt, dat het eens is gebeurd, dat er op dien zolder

geen enkel graenlje tarwe of rogge meer over was gebleven,

hebbende hy al den voorraed, welke er zich bevond, aen
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de behoeftigen doen uitdeelen. Intusschen, daer er nog

velen hunnen nood klaegden, zond de liefdadige man een'

zyner dienaren naer den graenzolder, hem dringend

bevelende, het weinige dat er mogt overgebleven zyn , aen

den om brood biddenden armen uittedeelen. De dienaer

dacht wel dat hy verloren moeite zoude gedaen hebben,

toch ging hy derwaerts, om zynen heer te gehoorzamen

;

raaer ziet, toen hy op den zolder kwam, vond hy denzelven

tot twee voet hoogte dermate met graen overladen , dat hy

nauwelyks de deur kon openen, om binnen te geraken (i).

Dusdanig was dan deze Peeter Pot : stout en onderne-

mend , maer tevens gelukkig en gezegend in zyne handelin-

gen; hooggeacht wegens zyne ontzaggelyke rykdommen,

welke hy met eene milde, maer geene kwistige hand rond-

deelde; waerom hy ook algemeen by den volke bemind, ge-

roemd en geprezen werd.

Ondertusschen had hy de noodzakelykheid begrepen , iets

duerzaems te stichten. Ten jare 1431 betuigde hy dan ook

het inzigt om hier eene kapelle met kapellany in zyn eigen

huis en wooning opterigten. Te dien einde werd door hem
en de deugdzame Maria Terrebrools, syn wetielyck wyf, by

den H. Stoel een verzoekschrift ingediend. Paus Euge-

niüs IV bejegende hetzelve zeer gunstig; maer nademael de

parochie-regten van S. Michielskerk door de oprigting

dezer kapelle konden gekrenkt worden, belastte Zyne

Heiligheid, by bulle van 29 Augusty 1432, den Abt van

S. Michiels de zaek te onderzoeken , om , na alles ter waer-

heid te hebben bevonden, de vergunning tot het stichten

(1) Sanderus, Chorographia Mbatiae S. Salvatoris , Cap. I.

der kapelle te verleenen, op de voorwaerden daerby door

Peeter Pot en zyne echtgenoote besproken ; onder welke

voornamelyk behoorde het regt, om den persoon voorte-

stellen, die men tot kapellaen zou benoemen. Dit regt wil-

den de stichters zich hun leven lang voorbehouden, of,

kwam er een te overlyden, den langstlevende van beiden; na

hunnen dood zou het regt overgaen op den Prior der

Karthuizers, op het Kiel. Dit werd den stichteren door

den pauselyken brief toegestaen , behoudens nochtans het

parochiale regt der kerk, onder welker gebied het sticht

zich zoude bevinden (1).

De toenmalige Abt van S. Michiels was OloudusTerlinck;

die, hetzy dat de zaek zeer omslagtig was, hetzy dat hy

dezelve weinig beyverde, eenen merkelyken tyd aen het

onderzoek besteedde. Peeter Pot, ondertusschen, wachtte

den uitslag niet af, maer deed in 1433 met het bouwen zyner

kapelle eenen aenvang maken, en begon de goederen en

inkomsten tot derzelver en tot des kapellaens onderhoud te

beschryven. De kapelle, welke werd aengelegd in de Mons-

terstraet — thans de Peeter-Potstraet — werd door den

stichter toegewyd aen S. Salvator, ter gedachtenis van zyne

vaderstad, alwaer de Bisschop Willebrordus in de VIII.® eeuw

insgelyks eene kapelle van den Zaligmaker had gesticht.

Diercxsens meent, dat de lange vertoeving, welke de Abt

van S. Michiels in de volvoering van zynen last stelde,

daeruit voortsproot, dat de stichters in overweging hielden

de voorwaerden aen den kapellaen opteleggen; alzoo zy reeds

(1) De brief van Eugenius staetby Diercxsens, Antverpia, Tom. II,

pag. 234, edilio in-8«>.

',M
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van dan af voornemens waren de kapelle een Aelmoezenhuis

toetevoegen, in hetwelk op zekere dagen aen de armen

uitdeelingen zouden worden gedaen. De vraeg scliynt

geweest te zyn, of men den kapellaen of eenen anderen

persoon met het bestuer en opzigt over dit Aelmoezen-

huis moest gelasten.

Hoe het zy, terwyl men nog bezig was met de kapelle te

bouwen, begon men ook binnen derzelver byvang het

Aelmoezenhuis te timmeren; en nauwelyks was hetzelve

voltooid, of er werd eene wekelyksche uitreiking van ael-

moezen ingerigt. Dezelve had alle woensdagen plaets; maer

de bestuerders waren nog niet vast benoemd. Men wilde

eerst stellige opgaven erlangen omtrent het getal der armen,

die aen de uitdeelingen deelachtig waren, en de beste wyze

uitdenken , opdat dezelve zouden toegaen ; want , by gemis

van alle statistieke bescheeden over de behoeftige bevolking

van Antwerpen, was het genoegzaem onmogelyk eenige

begrooting der onkosten te maken. Op dezen voorloopigen

voet bleef dit Aelmoezenhuis tot in het jaer 1 440, alswanneer

hetzelve rykelyk met grondgoederen werd begiftigd.

Sanderus (1) verhaelt uit zeker handschrift, dat Peeter

Pot zyn Aelmoezenhuis oprigtte in eenen tyd dat de armen

nog niet openbaerlyk werden onderhouden. Mner het

is zeer moeijelyk om te gelooven, dat er in zulke ryke

stad gelyk de onze toen reeds was, voor het onderhoud der

behoeftigen nog niet gezorgd werd. Het is waer, daer waren

nog geene Aelmoezeniors in[;osteld, om al de sladsarmen te

hulp te komen; maer het is ook bekend, dat in iedere parochie

(1) Chorographia Soera Abbatiae S. Salvatoris, Gap. II.

eenen Armendisch of H. Geesttafel was ingerigt; en, trouwens,

het blykt uit echte bescheeden (1), dat hier reeds in 1345

H. Geestmeesters bestonden. Diercxsens zag van zynen

kant brieven , meldende dat er in de XV.® eeuw in O. L.

Vrouwekerk eene H. Geesttafel door twee Schepenen be-

stuerd werd. Dergelyke tafels vond men ook in de parochiën

van S. Joris en S. Walburgis; en men heeft nog een nader

bewys van het bestaen van zulke instellingen binnen onze

stad, in deordonancie der Wethouderen, van 28 Juny 1434,

regelende de wyze volgens welke de H, Geestmeesters zich

zullen te gedragen hebben, en de verpligtingen der armen

,

die aen de algemeene aelraoezen wilden deelachtig zyn (^),

Men mag dus denken, dat het vrome echtepaer zyn

Aelmoezenhuis aenlegde, niet omdat de'armen niet werden

bygestaen, maer opdat zy nog doelmatiger en overvloediger

onderstand zouden erlangen. Ondertusschen schynt de op-

rigting van het Aelmoezenhuis wel niet de reden der einde-

looze dralingen van den Abt van S. Michiels te zyn geweest;

want toen Oloudus Terlinck eindelyk in 1437, na het

Kapittel van O. L. Vrouwe te hebben gehoord en deszelfs

toestemming te hebben bekomen, de nieuwe kapelle be-

krachtigde, benevens de voorwaerden den kapellaen voor-

geschreven, dan maekte hy van het Aelmoezenhuis byna

(1) Zie onder anderen hel oude reglement der Jonkvrouwen vanOnser

Vrouwen Convent, onder de Bylagen van ons !!,« Deel, bladz. 588.

(2) filcin Papieren PrivUeg'tc Bocck , fol. 98. De ordonancie hebben
wy onder onze Bylagen opgenomen. Van hel jaer 1439 dagteekent de

bezetting van vj'f brooden, gedaen door vrouwe Lysbeth van Wyneghem,
welke door de zorg der H. Geesl meesters wekelyks aen de gevangenen

op hel Steen moesten uitgedeeld worden (Zie ons I.« Deel , bladz. 306).
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geen gewag. Zie hier overigens de hoofdpunten van

des Abts nitspraek :

4.° Dat er voor den kapellaen nevens S. Salvatorskapelle

een woonhuis zou gebouwd worden. — 2.*» Dat de kapellaen

dagelyks in die kapelle zou misse lezen , in den zomer vóór

zeven, en in den winter vóór acht ure, uitgenomen op de

zondagen, op O. L. Vrouwe Hemelvaertdag, op Allerheiligen,

Kersmis, Lichtmis, en op den verjaerdag van de wyding

der moederkerk : op welke dagen hy slechts in deze laetste

de misdienst mogt doen. — 3.*^ Dat hy in elke misse voor de

zielen der stichters de collecte zoude lezen. — 4.** Dat hy,

na het overlyden der stichters, tweemael ter weke eene mis

van Requiem zoude lezen en voor hen bidden. — 5.® Dat hy

alle zes weken, in plaets van eene misse, de Vigiliën zoude

lezen, en des woensdags eene misse van Requiem. — 6.° Dat

de kapellaen het beheer zoude hebben over de goederen

,

welke tot het nog opterigten Aelmoezenhuis zouden behoo-

ren, en daer tweemael 's jaers rekening over doen aen den

Prior der Karthuizers op het Kiel ; waervoor hy jaerlyks

twee mudden tarwe en twee Rhynsche gulden zoude hebben.

— 7.* Dat, wanneer de kapellaen met vrouwvolk verkeerde,

hy zoude kunnen afgezet worden. — 8.*» Dat in zyn huis of

binnen den byvang der kapelle geen verdacht vrouwspersoon

zoude mogen vernachten. — 9.*^ Dat de kapellaen niet mogt

afwisselen dan by toestemming van den beschermheer. —
iO.» Dat het voorstellen van den te benoemen kapellaen aen

den stichter zoude toebehooren, en, na zyn overlyden, aen

den Prior der gemelde Karthuizers (4).

(I) Diercxsens» Antverpia, Tom II, pag. 249.
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Van deze bepalingen zyn er vier opmerkelyk : de zesde,

waeruit blykt, dat het Aelmoezenhuis nog niet geslicht

was; de zevende en achtste, waeruit men het toenmalig

zedebederf der geestelykheid kan gissen , tegen hetwelk men

dan ook in vele oude brieven voorschriften aentreft ; einde-

lyk de tiende bepaling, welke gansch krachteloos was;

trouwens, het voorstellen en benoemen van den kapellaen

verbleef aen het antwerpsche Kapittel, tot in 1477, toen de

kapelle, met toestemming der Kanoniken, by het daer later

gestichte klooster werd ingelyfd.

Wanneer nu Peeter Pot de noodige goederen voor de

fondatie had uitgekozen, liet hy dezelve beschryven en

daervan de cedule opmaken. De stichters verklaerden by

dezen akt, dat zy a ten loue Godts (gaven) die capelle,

» alsoo (zy) die opgerecht, gemaeckt ende gefondeert

» (hadden) in de eere Sinte Salvators met eene dagelyck -

» sche misse metter plaetsen, metter langen huysen,

» metter dweersen geheeten den Nieusack, met vyf

» voeten erven buyten de mueren , metten gronde ende al

» datter toe behoort, tot eene eeuwige Aelmoesse-Godts-

» huys, gestaen binnen Antwerpen in de Monster straet

,

» tusschen Lodewyck Vyts erve, aen d'een sijde, Daniels

» ende Jans van Ranst erve, aen d'ander sijde (i). »

Diercxsens heeft de opgave der goederen, renten en

cynzen weggelaten , zoowel als de titels van eigendom en het

bedrag van de jaerlyksche inkomsten der fondatie, omdat

deze oorkonden voor het bestek van zyn werk te verre liepen.

Hy zegt alleenlyk in het algemeen, dat de byzonderste dier

(1) Diercxsens, Antverpia, Tom. II, pag. 252.
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goederen in Zeeland gelegen waren; en daér, tydens de

omwenteling der XVI.* eeuw , verbeurd verklaerd zynde,

\oor altyd voor het gesticht zyn verloren gebleven.

Bv eene tweede cedule regelde Peeter Pot alles wat het

Aelmoezenhuis, deszelfs bestuer en de wekelyksche uitdoe-

lingen aenging; en in dezen akt straelt de barmhartigheid,

menschlievendheid , milddadigheid en schranderheid van

dezen vromen man glansryk uit.

Vooreerst had hy den Prior der Karthuizers op het Kiel,

en dengenen van den Throon tot voogden benoemd, om

het opzigt te hebben over het persooneel van het godshuis,

dat moest bestaen uit twee of drie priesters en vier of vyf

dienaren, als rentmeester, koster, kok en bakkers. De

priesters moesten dagelyks in de kapelle nog eene misse

lezen, buiten degene door den Kapellaen te verrigten. In

gevalle van quaden regimente oft ondeugdelyken leven konden

deze priesters door den Prior der Karthuizers afgezet en

anderen benoemd worden.

De priesters en dienaren, als regeerders des Godshuis,

moesten alle woensdagen aen al de arme menschen, op de

uitdeeling komende, uitreiken, en ook dragen aen de arme

gevangenen op het Steen, een roggen broot, gebakken van den

meele, alsoo dat tuyt den meulenen kwam, sonder buydelen,

ziften, oft iet daer af oft toe te doen, wegende elck broodt

ander half pont; en om beter daervan het geheugen te be-

waren, deed hy op het binnenhof der gevangenis zyne be-

zetting in den steen houwen, waervan wy den inhoud in

ons eerste deel, bladz. 306, hebben medegedeeld (1). Om

\

(1) Diercxsens (Tom. II, pag. 242) heeft nog de volgende bezetting len
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deze uitdeeling te kunnen doen, waren er uit de bezette

renten jaerlyks den godshuize toegeschikt twee hondei'd

acht sisteren rogge , van welke wekelyks zestien veertelen

tot brood moesten worden gebakken. In tyden van duerle,

niogten de brooden kleiner worden gemaekt, om aldus meer

armen te kunnen ondersteunen.

De regeerders , die ook gehouden waren de zieke bed-

legerige huisarmen te bezoeken , moesten wekelyks eenen

rhyoschen gulden en een vierde onder zulke kranken uit-

deden in gelde, in wyne, in cruyden ende in andere goede

dingen. Voor deze uitgave was eene jaerlyksche som van

vyf-en-zestig rhynsche gulden bezet. Eene andere jaerlyk-

sche som van zes rhynsche gulden was bestemd voor de

II. Geostmeesters te Sevenbergen , in Noord-Braband , zoo

lang men daer dagelyks misse zou doen.

Al de onkosten des godshuis, zoo als vuer en licht,

bakken en brouwen , wyn en sieraden , timmering , daken en

reken, moesten bestreden worden uit de opbrengst der

ofTerpenningen en eene som van veertig rhynsche gulden.

De regeerders hadden , behalve vrye inwooning, voor haeren

arbeyt ende tot hunnen nootdorste, berning of vuer, een part

van het brood voor de armen gebakken, en honderd vyftig
«

behoeve der arme gevangenen , uit het register der Beggaerden aenge-

teekend : a Anno 1446, 12 December : Eene fundatie alle weken, naer-

» gelaten van Adrianus Brodeloos: te weten, dry pinten booncn oft

» erten van de middelsoorte in soep , met twee brooden met vier stuy-

» vers, van Alderheyligen tot Paschen; ende thien oirden van Pasche

» tot Alderheyligen, in geldt; ende dit ten behoeve van den armen op

» den steen. » Zie ter gemelde plaetse in ons L« Deel de bezeliing van

vrouwe Lysbet van Wyneghera , van 1439. Hel is merkwaerdig dat hel

*oi der arme gevangenen zoo te gelyker lyd de aendachl der raenschlie-

venden op zich heeft getrokken.
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rliynsche gulden onder elkander te verdeden. Zy moesten

alle jaren aen de bovengemelde Priors rekening van ontvang

en uitgave doen ; en deze laetste kregen voor hunne moeye'

nisse ieder vier rhynsche gulden. Alles wat van de inkomsten

jaerlyks overschoot , moest aen de behoefligste Imisarmen

uitgedeeld worden. Eindelyk was het aen den kapellaen

ver^mwd zyne wooning binnen het Godshuis te nemen ; en

alsdan genoot hy warming en brood gelyk de anderen (i).

De twee cedulen waren in het vlaemsch opgesteld ; zy

werden onvertaeld ingelascht by den latynschen notaris-

akt, den 6.° September iUO ten huize der stichters opge-

steld, in tegenwoordigheid van Theodoricus, Prior der

Rarthuizers, op het Kiel, en van Arnoldus, Prior van den

ïhroon. By dezen akt verklaerden de stichters, dat zy niet

«it hunner ouderen erfdeel waren ryk geworden, maer

door hunnen koophandel en noeste vlyt ; dat alle hunne

ondernemingen door den zegen des Allerhoogsten byzonder

wel zynde uitgevallen, zy zich daervoor erkentelyk hadden

willen toonen; en zy S. Salvator ter eere eene kapelleen den

armen ter ondersteuning een Aelmoezenhuis hadden gesticht.

Deze akt met de daerin gevoegde cedulen, werd den il.»

Oclober U40 door charter van Hertog Philips de Goede

bevestigd; en eenige dagen daerna, den 28.» derzelfde

maend, verkreeg Peeter Pot van de Wethouderen van Ant-

werpen, dat zy het nieuwe Godshuis hunne bescherming,

en aen hetzelve ten eeuwigen dage de vryheid verleenden

van te mogen bakken en brouwen, en die van schote ende

lothe (1); welk privilegie de Predikheeren , Beggaerden en

Blauwbroeders insgelyks genoten (2). Vervolgens werd

broeder Andreas van Elborgh de eerste Bector van het

Aelmoezenhuis. Hoe het daermede verging zullen wy in

een volgend hoofdstuk zien : beschouwen wy thans de

andere Godshuizen , welke in de eerste heiligt der XV.®

eenw te Antwerpen opkwamen.

In hetzelfde kwartier der stad, waer over ongeveer vyftig

jaren het Falconsbof was gesticht geworden, namelyk op het

Falconsbroek en digt by de Cisternepoort, zag men het

Gast- of Godshuis van Loobroeck, in den aenvang der ge-

melde eeuw oprigten; maer geen onzer antwerpsche histo-

rieschryvers weet ons daer veel van te verhalen. Het bewuste

godshuis is ons zelfs alleenlyk bekend door zekeren akt van

den jare 1408, waerby eene Falconszuster, met name Heyl-

soet van Loobroeck, aen hare conj2;regatie gaf tien pond en

eenen schelling vlaemsch , benevens eene jaerlyksche rente

van eene fransche kroon, binnen de tien jaren op zeker

onderpand te bezetten, en onder de verpligting, voor hare

roedezusters, alle twee maenden het gasthuis te bezoeken,

hetwelk haer oom, Matthys van Loobroeck, in i4.05 gesticht

had , ten einde aldaer vier bedden voor evenveel zieken of

vreemdelingen te dokken. Mogt het ondertusschen gebeu-

ren, dat de zusters kwamen te scheiden of haer huis (e ver-

laten, dan moest de fransche kroon in handen van den

overste der paters Beggaerden vervallen, met last het

(1) De oorkonde by Diercxsens, Tom. 11, pag. 2SU.

(1) Belastingen.

(2) De oorkonde by Diercxsens, Tom. II, pag. 263 en 265.
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gemelde gasthuis te beslieren, ingevolge de bepalingen in

de oorkonde der fondatie omschreven (I).

Na dit godshuis van Loobroeck, dat ten jare U77 door

de Falconsnonnen, mits de hierboven besproken voorwaer-

den, werd ingekocht, waerschyulyk om by haer grond-

eigendom op het Falconsbroek te worden ingelyfd, zag men

in^de Korte Nieuwstraet een vrouwtjeshuis oprigten.

Scribanius en Papebrochius geven als stichters van het-

zelve op, zekeren Boudcn de Riddere en de weduwe Lysbeth

Hays ; maer dit is niet geheel nauwkeurig. By akt van

14 December des jaer 1400. verleid voor de Schepenen

Laurys Aertjans en Jan de Pape, schonk gemelde Lysbeth

« twee huysinghen met hove, gronde ende met al datter

>, toebehoirt , van vore tot achter, gestaen d'een neffens

» d'andere in de corte Nuwestrate, tusschen her Gheeraerts

» Knuyts huys in d'een zide, ende Gillys huys van der

• in d'ander zide (2). » Van Bonden de Riddere wordt geen

gewag gemaekt ; waeruit dan ook wel blykt ,
dat Lysbeth

Hays als de byzonderste stichteresse des godshuizes is aen-

temerken. En inderdaed, Bonden de Riddere was slechts

medestichter, en bezette eigentlyk maer de noodige inkom-

sten, om wekelyks drie missen tot rust zyner ziele in de

kapelle te doen lezen; wel is waer, dat daer nog verscheiden

(1) Papebrochius, Jnnales Antv., Tom. I, pag. 163. De giftbrief

van 5 October 1408 was onderteekend door Francisca Huygens, mees-

tersse der Falcontinen ; Catharina van Aelst, Amdberga van de Velde,

Margarela Pappen en Leüa Huygens, aïle zusters uit dezelfde con-

gregatie, en zoowel voor zich als voor hare medezusters leekenendc

;

de akt werd opgemaekt ten oversUne van Joannes de Leeuw, priester

en notaris te Antwerpen.

(2) Diercxsens, Anlverpia, ad A.™ 1400.
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andere inkomsten, tot onderhoud der inwoonende persoonen

werden bygevoegd ; zoo als men kan zien uit de schepen-

brieven van de evengemelde dagteekening, waerby Gielys

Willemaers en Bertel van Lille, als uitvoerders van het

testament van den overleden de Riddere, al de van hem

herkomstige en onder hen berustende roerende en onroe-

rende goederen ten behoeve van het nieuwe godshuis over-

gaven (1). Onmiddelyk daerna werd de kapelle gebouwd,

welke in 1401 den 31.° July door Hubertus, Bisschop van

Rochester, werd ingewyd (2). Volgens Papebrochius zou deze

stichting eerst in 1412 haer volle beslag hebben gekregen,

door het bezetten der noodige inkomsten, om elf oude

vrouwen en eene dienstmeid in het gesticht, dat tegenwoor-

dig nog onder den naem van S. Ai^agodshuis bekend

staet, te kunnen opnemen (5).

Omtrent dien tyd of korts daerna begonnen verscheidene

voorname ambachten, naer het voorbeeld van de Merceniers,

godshuizen voor de behoeftige leden hunner corporatiën te

stichten; althans bevindt men, dat de Lakenbereiders,

Schippers en Bontwerkers, hier ten jare 1419 elk zulk een

gesticht hadden; maer alle onze opsporingen hebben ons

het juiste tydstip van de opkomst dier gestichten niet kun-

nen doen ontdekken.

AUeenlyk schynen de Lakenbereiders of Droogscheerders

\

(1) Diercxsens, Antverpia, ad A.™, 1400.

(2) Idem, ibid., ad A.» 1401.

(3) Papebrochius, Annales Antv., Tom. I, pag. 268. Zie voorts onder

de Bylagen lezenswaerdige byzonderheden over de inkomsten en uitga-

ven van dit godshuis , grootendeels uit een cynsboek , in de XV.« eeuw
op perkament geschreven.

DEEL III. 9
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de drie andere ambachten daerin te zyn voorgegaen ; althans

bezaten zy van onheugelyke tyden in de Keizerstraet een

groot godshuis, in hetwelk diegenen van hun ambacht,

door ziekte of ouderdom tot werken onbekwaem geworden,

werden verpleegd en onderhouden. De fraeije kapelle van

dat godshuis, werd ten jare 4505 op last der Dekens van

het toen nog zeer aenzienlyk ambacht der Lakenwevers

gesticht, en toegewyd aen O. L. Vrouwe; maer zy is alge-

meen bekend onder de benaming van Keizerskapelle (1).

Nog veel minder weet men omtrent het Schippeksgodshuis.

Dat het van zeer ouden oorsprong is, valt niet te betwyfe-

len ; doch de daeraen palende Schipperskapelle werd eerst

in 1445 gebouwd. De behoeftige ouderlingen van de Schip-

persnatie werden in dat godshuis opgenomen , 't welk zich

bevond in de naer hetzelve genoemdeSchipperskapelstraet (2).

De nering der Bontwerkers, welke omtrent het midden

der XV.» eeuw zeer magtig werd, wilde dan ook voor de

hoofdambachten in liefdadigheid niet wyken ; maer stichtte

in de Wolstraet — op welk jaer is niet juist bekend — een

(1) Deze kapelle was van 1578 tol in 1585 in bezit der Lutheranen,

die er hunne preken hielden. Diercxsens heefl aengeleekend ,
dat er in

1711 een broederschap ter eere van S. Liborius werd gesticht. Den 14.°

Nivose Jaer VI (3 January 1798) werd de Keizerskapelle met den daer-

achter liggende bleekhof en vyf huizen openbaerlyk verkocht en toege-

wezen aen zekeren Pommier, van Parys , mits 116,200 frs. Wy bevinden

dat er in 1804 eene nieuwe veiling van de kapelle en den bleekhof plaets

had. Doch reeds in 1803 was de kapelle bepaeldelyk aen den roomsch-

katholyken eerdienst weergegeven geworden , en was toen hnlpkerk.

(2) De Schipperskapelle, met vier aenpalende huizen, werd den

17.» February 1798, openbaerlyk als corporatie-goed verkocht en toe-

gewezen aen den notaris Gerardi van Antwerpen, voor de som van

105,000 frs. Deze kapelle is thans een magazyn.

godshuis, dat, gelyk de anderen, eenen bleekhof had, omringd

van kameren of kleine wooningen. De kapelle was toegewyd

aen den H. Judocus, beschermheilige der nering, en merk-

waerdig wegens hare geschilderde glasramen, welke, even

als degene die in het choor van O. L. Vrouwekerk staen

,

den Keizer met de zeven Keurvorsten voorstelden (1).

Stelliger bescheeden hebben wy omtrent het Huidevet-

TERSGODSHüis. Volgcus Papcbrochius werd hetzelve in 1419

gesticht, om arme weduwen van het Huidevettersambacht

in optenemen. Het lag bezuiden de Huidevettersstraet

,

midden in eene menigte rieten hutten^ door schoenmakers

en leerlouwers bewoond, en welke op het einde der XV.®

eeuw door de Lievevrouwebroeders werden ingenomen.

Twintig jaer later, den 26." Maert 1439, werd er door de

Dekens en Gezwoornen van het ambacht eene belasting

onder al de leden van hetzelve uitgeschreven, om naest het

godshuis eene groole kapelle te doen bouwen.

Het altaer derzelve was toegewyd aen de heilige Crispinus

en Crispinianus. Jan Slingere, stadsraedsheer. Jan de

Wintcre en Arnold van V^esele, Dekens; Joris van der

Heyden en Wouter Keirinck, Ondermannen van het Hui-

devettersambacht, hebben den 24." Mei 1445 aen dit altaer

eene kapellany gesticht (2).

(1) Papebrochius, Annales Antv., lom. I, pag. 331. De Bontwerkers-

KAPELLE heet op de lyst der haerdtelling van 1496 S. Joeskapelle. Vol-

gens eene marginale nota op een Antwerpsch Chronykje, is zy in 1777

aen zekeren smid , met name Meeses, verkocht geworden. Sinds dien is

zy, zoowel als het godshuis, een byzonder eigendom.

(2) Papebrochius, Annales Antv., Tom. I, pag. 296,400 en 418. In

het begin der XVI1I.« eeuw waren de huidevetteryen te Antwerpen ge-

noegzaem geheel vergaen, weshalve het ambacht, om zoo te zeggen, niet
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Alvorens het onderhavige hoofdstuk te sluiten, moeten

wy nog iets aenboeken over eene soort van gestichten, welke

noch kloosters, noch godshuizen \ïaren : wy bedoelen de

zoogenaemde Refugiën.

Voortyds hadden al de ryke kloosterorden , buiten hare

eigentlyke abtdyen, in de voornaemste steden des lands

schuilhuizen of logementen , in welke de reizende klooster-

lingen opgenomen en verpleegd werden. Over het algemeen

hadden deze Refugiën uiterlyk het aenzien van Steenen of

heerenhuizen, en leverden werkelyk voor de reizigers al

die gemakken op, welke men toen in de kloosters aentrof;

ook noemde men ze veelal Hoven.

Het Hof van Afflighem was in de XV.' eeuw eene van de

voornaemste Refugiën, welke te Antwerpen bestonden. Le

Roy en Diercxsens hebben dit huis meer vermaerdheid wil-

len geven, dan hetzelve verdiende. De eerste verzekert

namelyk (i), dat hy in de registers der abtdy van Afflighem

gevonden had, dat deze eertyds te. Antwerpen eene cel

bezat, welke S. Maurus was toegewyd, en de Benedictyners

:i

meer bestond. Het is alsdan, dat het godshuis en de kapelle in 1723

verkocht werden. Maer de toeumalige Bisschop van Antwerpen, legen

deze verkooping als tegen eene ontheiliging opgekomen zynde, deed de

kapelle aen de uitoefening der eerdienst teruggeven : het godshuis

bleef vervreemd en vernietigd. In 1794 diende de Huidevetterskapelle

tot krygshospitael voor de bondgenoolen. Gedurende den strengen win-

ter van 1795 had daer de uitdeeling van brood aeu de armen plaets. In

February 1796 werd zy tot Tempel der Wet ingerigt, en men vierde er

ettelyke Jacobynsche feesten. Dit duerde tot in 1797 , waerna het lokael

langen tyd tot hooimagazyn verstrekte. Sedert 1821 houdt de anglikaen-

sche gemeente in deze kapelle hare godsdienstoefening.

(1) NoHtia M. S, R. l. , pag. 48.
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Alvorens het onderhavige hoofdstuk te sluiten, moeten

wy nog iets aenboeken over eene soort van gestichten, welke

noch kloosters , noch godshuizen \xixvcn : wy bedoelen de

zoogenaemde Refugiën.

Voortyds hadden al de ryke kloosterorden , buiten hare

eigentlyke abtdyen, in de voornaemste steden des lands

schuilhuizen of logementen , in welke de reizende klooster-

lingen opgenomen en verpleegd werden. Over het algemeen

hadden deze Refugiën uiterlyk het aenzien van Steenen of

heerenhuizen, en leverden werkelyk voor de reizigers al

die gemakken op, welke men toen in de kloosters aentrof;

ook noemde men ze veelal Hoven.

Het Hof van Afflighem was in de XV.' eeuw eene van de

voornaemste Refugiën, welke te Antwerpen bestonden. Le

Roy en Diercxsens hebben dit huis meer vermaerdheid wil-

len geven, dan hetzelve verdiende. De eerste verzekert

namelyk (1), dat hy in de registers der abtdy van Afflighem

gevonden had, dat deze eertyds te Antwerpen eene cel

bezat, welke S. Maurus was toegewyd, en de Benedictyners

meer bestond. Het is alsdan, dat het godshuis en de kapelle in 1723

verkocht werden. Maer de toenmalige Itisschop van Antwerpen ,
legen

deze verkooping als tegen eene ontheiliging opgekomen zynde, deed de

kapelle aen de uitoefening der eerdienst teruggeven : het godshuis

bleef vervreemd en vernietigd. In 1794 diende de Huidevetterskapelle

tot krygshospitael voor de bondgenoolen. Gedurende den strengen win-

ter van 1793 had daer de uitdeeling van brood aen de armen plaets. In

February 1796 werd zy tot Tempel der Wet ingerigt, en men vierde er

ettelyke Jacobynsche feesten. Dit duerde tot in 1797 , waerna het lokael

langen tyd tot hooimagazyn verstrekte. Sedert 1821 houdt de anglikaen-

sche gemeente in deze kapelle hare godsdienstoefening.

(1) Notitia M. S, R. 1. , pag. 48.
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van Deurne toebehoorde. Deze cel zou in later tyden het

Hof van Afflighem geworden zyn.

Op deze weinige regels van Le Roy gesteund, heeft

Diercxsens een omstandig berigt nopens S. Mauruscel gege-

ven. Hy doet derzelver oorsprong opklimmen tot de tyden

van den H. Amandus (het jaer 642) ; hy verhaelt dat de cel

door Firminus, Abt van Quortolodora , aen S. Willebrords

werd afgestaen (726) ; dat de moniken van Ëpternach haer

tot op het einde der Xï.® eeuw hebben bezeten, en dan,

door toedoen van Godfried van Bouillon , aen de abtdy van

Afflighem afstonden; hy denkt eindelyk, dat de moniken

van dit laetste klooster in 1290 van de cel eene réfugié

hebben gemaekt (1).

Wie zou , by het lezen van zulk een omstandig verhael

,

niet denken , of hetzelve is volkomen echt ? En nochtans

heeft men het valsch en verzonnen bevonden. Blykens eene

scabinale protocol van 6 September 1396, was het Hof van

Afflighem destyds Bertangien of Brittanje geheeten , bezeten

by zekeren poorter met name Klaes Janssone, en werd eerst

den 7." Juny 1426 door de abtdy van Afflighem aengekocht.

De akt is te vinden in het H.® Deel onzer oude Dachseel-

boeken; en men verneemt door denzelven, dat de abtdy

uitstak of toelegde ten behoeve der H. Geesttafel in O. L.

Vrouwekerk, twintig schellingen oude grooten, enten be-

hoeve van Petrus de Zeelmakere, priester. Peteren van der

Burgen, ende Lysbeth, zyne zuster, negentien kroonen

erflyk (2).

V

^

'M

*

H) Diercxsens, Antverpia, Tom. I, pag. 26, 38, 42, 53, 66, 8i en 321.

(2) Marshall , £«sa» historique, pag. 34. Den 10.» Juny 1580 werd het

'.
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De abtdy van Villers heeft hier insgelyks eene refugie

gehad; maer wy hebben niet kunnen vinden, waer dezelve

is gelegen geweest. Het Hof van Baudeloo , bevond zich

tusschen de oude Schuttershoven en de Meir, en werd in de

XVL* eeuw aengekocht door Gilbert van Schoonbeke, die

er de Jodenstraet en Vaertstraet doortrok. Het Hof van

ToNGERLOo was op S. Jacobsmarkt gelegen; doch wy

hebben aengaende hetzelve nergens iets vermeld gevon-

den (1). Eindelyk het Hof van S. Bernards was aenvankelyk

het Kapittelhuis, volgens dat Diercxsens op het jaer \A1S

aenteekent; maer minder dan honderd jaer later (1570)

werd hetzelve ingenomen tot een paleis voor den Bisschop

van Antwerpen. De refugie van S. Bernardsabtdy werd

toen overgebragt naer den Oever, in een voornaem huis,

dat in 1720 gansch nieuw werd opgebouwd. Gelyk de

meeste andere goederen dier abtdy, werd dit huis in 1798

verkocht. De twee laetstgenoemde refugiën, even als de

andere kloostergemeenten, waren vry van de accyzen op de

wynen en bieren , in zooverre zy die zelven verbruikten.

Hof van Afflighem door den Ambtman openbaerlyk verkocht, op verzoek

van Jan van Gommersbacb , ten einde de betaling te erlangen van eene

levering wyn, door hem aen de abtdy gedaen. Daemiede was de refugie

te niet : hetgeen er nu nog van overblyft dient tot handelsmagazyn.

(!) Dit lokael werd by keizerlyk decreet van 30 July 1810 aen de stad

afgestaen, en door deze ingerigt tot kazerne voor de gendarmerie. In

het jaer 1840 werd het gansch verbouwd en tol stedelyk Athenaeum

ingerigt, welke er het jaer daerna werd gevestigd.

ZESDE MOOFDSTUH.

Beknopte geschiedenis van O. L. Vrouwekerk. — Nasporingen omtrent

de eerste hoofdkerk van Antwerpen. — Begin van den grooten

kerkbouw. — Het choor het eerst voltrokken. — Opbouwing van den
grooten toren. — Jan Appelmans of Amelius. — Middelen om de
kosten te bestryden. — Eerste brand van O. L. Vrouwekerk. — Wy-
zigingen in den bouwtrant. — De voornaemstealtaien.— Voltooijing

van den grooten toren. — Brand van 6 October 1333. — Moedig be-

leid van Lancelot van ürsel. — Herstelling der aengerigte schade.

Onderscheidene kapellen en altaren. — Eenige beschouwingen.

Hiervoor zagen wy, hoe armoedig het in de middeleeuwen

te Antwerpen met den huizenbouw gesteld was. Dat dit

zoowel aen de weinig gevorderde beschaving, als aen de

mindere gezetheid op gemak en gerieflykheid moet toege-

schreven worden , lydL geen twyfel ; want des noods wist

men ook steenen huizen te bouwen. Het Schepenhuis , de

Lakenhal^ het Steen, het Vleeschhuis, en denkelyk ook de

wooningen der edelen, zouden dit kunnen getuigen. Dan,

deze waren alleenlyk uitzonderingen aen den algemeenen

regel ; zy kunnen ons slechts in zekere mate doen kennen

,

hoeverre onze voorouders het in de bouwkunst gebragt

hadden ; en om zich daervan een juist denkbeeld te kunnen

vormen, moet men de tempels beschouwen, welke in de

XIV." en XV." eeuw zyn opgetimmerd. Aen de uitvoering

dezer gevaerlen werd al het middeleenwsche kunstvernuft

gewyd; en, hetgeen gelukkig medewerkte, de geestelykheid
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Tond er soms een byzonder behagen in, hare schatten aen

het opbouwen, vergrooten, herstellen en versieren harer

parochie- en kloosterkerken te besteden.

Belan-ryk ware het nategaen, hoe de zaden van het

bouwkundig vernuft, na ettelyke eeuwen onder de donkere

nevels der barbary als verstikt te hebben gelegen, by de

eerste stralen van kunstaenmoediging begonnen te ontluiken.

De ruwheid dier duistere tyden, vooral dergenen die on-

middelyk na den noordschen inval volgden, zou zich door

den kerkbouw laten afmeten; alsmede de eerste verbeterin-

gen, welke zich in de XI.« eeuw openbaerden, nadat de

algemeene rust hersteld was, althans van buiten niet meer

gestoord werd. Jammer maer, dat van al hetgeen m die

tyden en tot op het einde der XIV.« eeuw te Antwerpen

werd gebouwd, geen het minste spoor is overgebleven.

Wel weet men, dat er van in de VII.« eeuw eene kerk m

de Burgt heeft gestaen, dat de Norbertyners en Predikhee-

ren hunne getyden in steenen tempels zongen, en dat er

buiten de stadsmuren eene S. Willebrords- en eene S. Joris-

kerk was opgekomen. Maer wie zal ons daervan de afbeel-

dingen kunnen toonen ; wie zal ons derzelver bouwtrant

kunnen beschryven ; en wie zal ons vooral kunnen aenwyzen

waer onze eerste moederkerk gestaen heeft? Deze kan zich

toch niet bevonden hebben ter plaetse waer men het tegen-

woordige tempelgevaerte ziet opryzen. Dan ,
alle de opspo-

ringen, welke wy gedaen hebben, om dit duistere punt

onzer geschiedenis optehelderen , zyn vruchteloos gebleven.

Eene aendachtige lezing van twee oude akten heeft ons

alleenlyk eenige flauwe inlichtingen kunnen geven
,
nopens

hetgeen de eerste O. L. Vrouwekerk moet geweest zyn.

In eenen akt van den jare 1272, waerby S. Michielsabtdy

het patroonaet der kerk van Mere verkreeg, wordt gezeid,

dat het hoofdvonnis over deze zaek werd uitgesproken

in parte australi in ecclesia beate Virginis; en by het

beruchte geschil van 1336, tusschen het Magistraet en het

Kapittel, werd het hoofdvonnis door den Abt van Villers

gewezen in ecclesia beate Marie Antwerpiensis , ante altare

parochiale. Uit welke twee plaetsen wy vermeenen te mogen

afleiden, dat onze oude hoofdkerk zybeuken had, mitsgaders

onderscheidene altaren, zynde het altare parochiale voor

het hoog altaer te nemen.

Verder vinden wy by Wichmans, dat Joannes Polus,

een engelsch priester, die omtrent het jaer 1430 leefde

en te Keulen overleed , in eene levensbeschryving van

S. Walburgis zou aengeteekend hebben, dat deze angel-

saksische maegd onze eerste hoofdkerk heeft gebouwd.

Jacobus Grelserus , wien deze byzonderheid insgelyks

bekend was, merkt daerop aen, dat Polus ongetwyfeld

bewysredenen had, om zyne voorgeving des noode te staven

;

maer, dewyl hy tot geene bronnen verwyst, dat dit punt

als onbeslist moet worden gehouden (1). Hy zou daer

hebben mogen byvoegen, dat Joannes Polus zyn gezegde

welligt aen eene legende of volksoverlevering had ontleend.

Indien wy niets stelligs weten omtrent de eerste kerk van

O. L. Vrouwe, even min is men bekend met het tydstip

wanneer men de tegenwoordige is beginnen te bouwen.

Volgens Marshall (2), zou er in een oud register op

(1) Gretserus, aengebaeld by Wichmans, Brab. Mariana, pag. 345.

(2) Essai historique, pag. 38.
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bet stadsarschief aengeteekend staen, dat het Magistraet in

1237, daegs na S. Andriesdag, aen de Kanoniken twee

bunderen gronds schonk, opdat hunne kerk digtt r by het

middenpunt der stad zoude kunnen gebragt worden. Wy

hebben het hier beroepen register en den donatie-akt te

vergeefs opgezocht ; maer het zou niet onmogelyk zyn
,
dat

de begifliging in verband was met het verleggen van het

Mariêngasthuis, dat vermoedelyk stond omtrent het Papen-

straetje. Men was toen voornemens dit gesticht te ver-

grooten, doch nademael daer geen grond meer tekrygen

was, werd hetzelve overgebragt naer zekere beemden,

toenmaels buiten de stad, waer het zich thans nog bevindt.

Wat er met den grond van het Mariêngasthuis gedaen

werd, blykt niet; doch men mag gissen, dat dezelve den

Kanoniken werd geschonken of door dezen aengekocht.

Hieruit zou men mogen besluiten , dat van dan af het

ontwerp van eenen nieuwen kerkbouw bestond. Eventwel,

indien men onze geschreven jaerboeken moet gelooven

,

liep het zeer lang aen, £er dit ontwerp een begin van

uitvoering bekwam. Immers, Caukerken verhaelt, op het

jaer 1414, dat men toen reeds over meer dan eene eeuw

aen het hooge choor had beginnen te bouwen (i); doch

eene Hs. chronyk stelt den aenvang der werken dertig

of veertig jaer later : « Anno Domini m.ccc.lii , zoo luidt

» hel daer, is men Onse Lief Vrouwen kercke, eene capelle

» synde, begonnen te bouwen. » Dat is het al; en men

moet nog byna eene halve eeuw afdalen , eer men wederom

eenige sporen van kerkbouwing ontmoet. Het stilzwygen

(i) Caukerken, byPapebrochius, Annales j4ntv., Tom. I, pag. 2»8.
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van alle onze chronyken te dien opzigte is waerlyk onver-

klaerbaer; des te meer, daer het aen geene byzonderheden

ontbreekt omtrent het Kapittel en de Kanoniken, de

Proosten en Choordekens, enz. Van tyd tot tyd wordt de

stichting eener kapellany vermeld (1) ; en het scheidsmans-

gewysde van i336 gewaegt van de Kosters, die de burgers

door onwettige afpersingen overlast hadden gedaen (2).

Maer dit alles verspreidt geen het minste licht omtrent de

eerste of tweede kerk.

Ondertusschen mag men denken, dat de opbouwingswer-

ken dezer laetste, gedurende de eerste jaren der vlaemsche

overheersching, gelyk de meeste andere ondernemingen,

gestaekt werden. Daerna schynen zy jaer in jaer uit zeer

Iraegzaem te zyn voortgezet geweest. Volgens het chronykje

van den Kanonik Snyders, werd het choor eerst in i 387

overwelfd , iets wat in dien tyd nog zeldzaem was (3) ; want

de beuken hadden nog meer dan twee honderd jaer daerna

niets anders dan houten zolderingen. Vier jaer later, in

1391, werd in hetzelfde choor een geschilderd glasraem

ingehangen : dit is het derde ter regterhand , wanneer

men het choor opgaet. Luidens een opschrift, werd dit

raem gegeven door den Heer Willem van Berchem, riddere,

en zyne echtgenoote vrouw Sapientia Roggemans, byge-

uaemd van Begaerde (4).

(1) Zie de Bylagen, bierachter.

(2) Zie ons I.« Deel , bladz. 599.

(3) Papebrocbius , Annales Antv., Tom. I, pag. 204.

(4) Een afstammeling van dit adelyk geslacht , de Kanonik Antonius

van Berchem, heeft dit raem in 1633 doen vernieuwen. Zie hier overi-

gens het opschrift, zoo ais hetzelve door Papebrochius, in zyne Annales

!M
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Uit deze twee daedzaken blykt wel, dat het choor op het

einde der XIV.* eeuw reeds gebezigd werd, en dat de tref-

felykste familiën der stad het eeoe en andere gaven om het-

zelve te versieren of te voltrekken. Dit choor was echter iu

4406 nog niet voltooid, nademael men bevindt, dat de

Wethouderen in dit jaer de schadeloosstelling , welke zy

voor hunne wintertabbaerds moesten ontvangen, ten be-

hoeve van dit gedeelte des bouws afstonden (1).

Wat de kerk betreft, men voer voort met aen de beuken

te bouwen. Volgens Caukerken werd de overwelving van

het choor in 14H voltrokken (2) ; maer van deszelfs inwy-

ding, zoo min als van degene der kerk, hebben wy eenig

spoor kunnen ontdekken. Daemm vermoeden wy, dat de

verschillende kapellen, even als het meergemelde choor,

naermate harer voltooijing, aen het gebruik der eerdienst

werden geleverd. Hetgeen deze gissing grond geeft, is dal

men in het jaer 4400 eene groote koperen doopvont in de

kerk stelde (3), en dat de Kanoniken sinds lange in het choor

de goddelyke diensten de4en, eer dat nog deszelfs welfsels

voltooid waren (4).

jimtv,, Tom. I, pag. 805, wordt medegedeeld : D. Wilhelmus de Ber-

ekem, MÜe$, ei D. Sapientia de Roggemans, dicta Begarde, eomuges,

pomenmt mmo . ccc xa. Jt. P. AnUmius de Berchem, Canonictu

kmmt eocfestoe et Offteialis , jrietaÜM ergo restauravü anno h. dc. xxxui

(1) Papebrochius, Jnnalet Antn.y Tom. I, pag. 22S.

(9) Idem, Und,

(3) Idem, tfrui.

(4) Idem, t6tcl., pag. 2S8. Volgens een Hs. chronyk op het pro-

viadael archief, werden de steenen ¥oor den kerk- en torenbouw

bestemd, hier langs het water aengevoerd. Men leest daer name-

l|k : « lal jaer 1483 op den Asseociendag sejlde een plejte met
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Volgens wiens plannen deze kerkbouw allereerst werd

aengelegd, is onbekend. De zoogenaemde gothische orde,

van welke de ogivale of spitsvormige bogen het eigendom-

melyk karakter zyn, werd alom by ons tempelgevaerte

gebezigd, en eene zelfs oppervlakkige beschouwing van

hetzelve laet veronderstellen, dat de bouwmeesters van

dien tyd eene uitgebreide kennis van de werktuigelyke

beweegkrachten bezaten; zooverre zelfs, dat sommige

schryvers in al de middeleeuwsche kerken de gewrochten

van een genootschap van vrymetselaers willen zien, die het

geheim der kunst onder elkander bewaerden , en by over-

levering in bezit van hetzelve bleven. Dit gevoelen schynt

niet van allen grond ontbloot. Trouwens, het is eene

allezins merkwaerdige byzonderheid , dat de gothische

bouwtrant byna gelyktydig in Duilschland, Engeland,

Frankryk en de Nederlanden werd ingevoerd ; en het ware

zeer moeijelyk deze byzonderheid door plaetselyke omstan-

digheden, of zelfs door den smaek ofte grilligheid eener

enkele natie te verklaren.

Maer wie ook de eerste bouwmeester van O. L. Vrouwe-
kerk zy geweest, zyn naem is tot het nageslacht niet mogen
overgaen. Men mag bovendien twyfelen of zyn plan in alle

deszelfs deelen is uitgevoerd geweest; immers, wy weten niet

hoe ons reden te geven van het tamelyk late aenvangen
van den torenbouw.

Ook omtrent dezens b^n heerscht groote onzekerheid.

» witten steen geladen voor Onser Uef Vioawer kerck in de Schelt
» by 't blochuys, ende versonck, dat men se niet en ooste weder
* gecrygen. »

m
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Uit deze twee daedzaken blykt wel, dat het choor op het

einde der XIV." eeuw reeds gebezigd werd, en dat de tref-

felykste familiën der stad bet eene en andere gaven om het-

zelve te versieren of te voltrekken. Dit choor was echter ïu

1406 nog niet voltooid, nademael men bevindt, dat de

Wethouderen in dit jaer de schadeloosstelling , welke zy

voor hunne wintertabbaerds moesten ontvangen, ten be-

hoeve van dit gedeelte des bouws afstonden (i).

Wat de kerk betreft, men voer voort met aen de beuken

te bouwen. Volgens Caukerken werd de overwelving van

het choor in 14H voltrokken (2); maer van deszelfs inwy-

ding, zoo min als van degene der kerk , hebben wy eenig

spoor kunnen ontdekken. Daerom vermoeden wy, dat de

verschillende kapellen, even als het meergemelde choor»

naermate harer voltooijing, aen het gebruik der eerdienst

werden geleverd. Hetgeen deze gissing grond geeft, is dat

men in het jaer i400 eene groote koperen doopvont in de

kerk stelde (3), en dat de Kanoniken sinds lange in het choor

de goddelyke diensten deden , eer dat nog deszelfs welfsels

voltooid waren (4).

Antv, , Tom. I , pag. 208 , wordt medegedeeld : D. Wilhelmus de Ber^

ehemt Miles, et D. Sapientia de Roggemans, dicta Begarde, coniugea,

postterunt anno m. ccc. xa. A. P. Antonius de Berchem, Canonictu

huiuss ecclesiae et Officialis , pietatis ergo restauravit anno m. dg. ixxui

(1) Papebrochius, Annales Antv.y Tom. I, pag. 22S.

(2) Idem, ibid.

(3) Idem, t6td.

(A) Idem, ibid., pag. 258. Volgens een Hs. chronyk op het pro-

vinciael archief, werden de steenen voor den kerk- en torenbouw

bestemd, bier langs bet water aengevoerd. Men leest daer name-
lyk : « Int jaer 1493 op den Assenciendag seylde een pleyte met

ZESDE HOOFDSTUK. 17

Volgens wiens plannen deze kerkbouw allereerst werd

aengelegd, is onbekend. De zoogenaemde gothische orde,

van welke de ogivale of spitsvormige bogen het eigendom-

melyk karakter zyn, werd alom by ons tempelgevaerte

gebezigd, en eene zelfs oppervlakkige beschouwing van

hetzelve laet veronderstellen, dat de bouwmeesters van

dien tyd eene uitgebreide kennis van de werktuigelyke

beweegkrachten bezaten; zooverre zelfs, dat sommige
schryvers in al de middeleeuwsche kerken de gewrochten

van een genootschap van vrymetselaers willen zien , die het

geheim der kunst onder elkander bewaerden , en by over-

levering in bezit van hetzelve bleven. Dit gevoelen schynt

niet van allen grond ontbloot. Trouwens, het is eene

allezins merkwaerdige byzonderheid , dat de gothische

bouwtrant byna gelyktydig in Duitschland, Engeland,

Frankryk en de Nederlanden werd ingevoerd ; en het ware

zeer moeijelyk deze byzonderheid door plaetselyke omstan-

digheden, of zelfs door den smaek ofte grilligheid eener

enkele natie te verklaren.

Maer wie ook de eerste bouwmeester van O. L. Vrouwe-
kerk zy geweest, zyn naem is tot het nageslacht niet mogen
overgaen. Men mag bovendien twyfelen of zyn plan in alle

deszelfs deelen is uitgevoerd geweest; immers, wy weten niet

hoe ons reden te geven van het tamelyk late aenvangen

van den torenbouw.

Ook omtrent dezens begin heerscht groote onzekerheid.

li

» witten steen geladen voor Onser Liev' Vrouwer kerck in de Schelt
» by 't blochuys, ende versonck, dat men se niet en coste weder
» gecrygen. »
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Papebrochius (1) verhaelt, dat in 1419 de vloer der kerk

drie voet werd opgehoogd , omdat men ondervonden had

,

dat de oude kerk by springtyen onder water liep. Voorheen

had dan ook deze aen het groot portael eenige trappen,

tot dat de Handschoenmarkt gelykvloers was opgehoogd.

Door deze oprooijing bereikte men echter geenszins het

voorgestelde doel; want de chronyk van den Kanonik

Snyders. den springvloed van 31 Maert U45 vermeldende,

zegt dat dezelve zoo buitengewoon hoog was, dat het

gansche kerkhof onder water stond, zoo dat er dammen

voor de kerkdeuren moesten worden gelegd (2).

DeWeerdt, in zyne Hs. chronyk (3), stelt deze ophoo-

ging van den kerkvloer op het jaer 1420. Hetzelfde datum

vinden wy opgegeven in eene Hs. chronyk omtrent het

midden der vorige eeuw uit het stadsarchief verzameld.

De Weerdt voegt daerby, dat de ophooging geschiedde op

bevel van den kerkmeester Nikolaes Aleyns, en dat men

daertoe gebruikte de aerde voortkomende van de gravingen,

welke toen verrigt werden om de fondamenten van den

grooten toren te leggen. Dit laetste komt overeen met de

chronyk van den Kanonik Snyders. Doch Gramaye, die

waerschynlyk gelegenheid had gehad goede bronnen nate-

slaen, zegt dat de opbouwing des torens in 1422 aenvang

nam. Diercxsens, die na alle deze schryvers kwam, zegt

dat de grondvesten van den noordertoren in 1423 werden

(1) Annales Antv., Tom. I, pag. 299 sqq.

(2) Papebrochius, Jnnales Antv., Tom. I, pag. -421. Dit heeft men

schier by al de volgende springvloeden gezien, lot dat de nieuwe kaeijen

en sluizen waren gemaekt.

(3) Ter Bourgondische bibliotheek te Brussel.
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gelegd. Eindelyk in een Hs. chronykje, omtrent hel midden

der vorige eeuw uit het stadsarchief opgelezen , vindt men

aengeteekend : « Anno 1429 wordt gefondeerd den toren

» van Onse Lieve Vrouwe , genaemt stadstoren , » waerdoor

men den zuidelyken moet verstaen, die onvoltrokken is

gebleven. Wy gewagen niet van Marshall, die in eene

beknopte noticie over het onderhavige monument, deszelfs

aenleg en grondvesting op 1442 stelt; want dit jaertal

achten wy voor eene drukfeil.

Een zoo groot verschil in de jaerdatums is echter niet

onmogelyk te verklaren. Inderdaed , de torenbouw was niets

meer dan de voortzetting van den kerkbouw, die reeds over

lange begonnen en verre gevorderd was; waeruit volgde

dat daermede geen plegtig begin werd gemaekt : zoo als het

leggen van den eersten steen , of dergelyke herinnering.

De onderscheidene omstandigheden, met welke onze

historieschryvers hun verhael inkleeden, schynen te be-

wyzen, dat de eene het oog had op het aenvangen der

gravingen, de andere op het leggen der grondsteenen , en

een derde op het beginnen der metselwerken. In allen

gevalle vermeenen wy het voor zeker te mogen houden,

dat het aenleggen en opbouwen van onzen grooten toren

tusschen de jaren 1420 en 1423 aenvang heeft genomen.

Veel grooter zwarigheden ontmoet men , by het opsporen

van den naem des bouwmeesters, die het ontwerp van dit

ontzachlyk gevaerte opvatte, en het plan daervan by de

kerkmeesters inleverde.

De archieven van de stad, de kerk en het Kapittel behel-

zen dienaengaende geene bescheeden ; en de by brokken in

onze chronyken verspreide narigten, zyn zoo tegenstrydig,
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dat het genoegzaem onmogelyk is, dezelve met elkander

overeen Ie brengen : Directore operis quodam Joanne Amelio

architecto primi nominis , zegt Graraaye. Later wist Diercx-

sens, volgens Papebrochius en Caukerken, van twee namen
te spreken : ab aliis nominatur architectus Joannes Amelius,

Bononiensis, ab aliis Petrus Appelmans, gui ecclesiam

S. Georgii fabricare coeperat. Maer wat geloof kan men aen

de nauwkeurigheid dezer schryvers hechten , wanneer wy in

eene geschreven verzameling van grafschriften , in de XVI.«

eeuw byeen gebragt (i) , het volgende opschrift aentreffen,

dat zich bevond op eenen grafzerk, voor het hoog altaer, in

de oude S. Joriskerk :

l|ier Iffll) beflrauen jan appelman
,

metóer mniex ntetBelrjen itr herrhen

in ie Btabt anttDerpen^

Me ien tooren tot onstx Itcuer t^ronmt

toeleyie en öterft htt jaerm . cccc. xxxiül 3riï . Ir . in meij(2).

Zie daer dan drie verschillende namen door onze oude
schryvers opgegeven. Alle drie kan men niet aennemen;

want zulks ware strydig met het aengehaelde grafschrift,

(1) Beschryving der epitaphen en monumenten van Brabant
by een versameid in 1575 door Christophorus van Hueren, GetUenaer
en roomschen doctor in de rechten,

(2) De afschryver van dit grafschrift heeft er deze aenmerking
bygevoegd : Hy (de zerk) heeft in den midden eene metalen plaet
gehad : hetgeen 's mans nauwkeurigheid des noods zou kunnen
getuigen. Ten tyde van Papebrochius (1700) was de zerk met het
opschrift verdwenen; en noch Gramaye, noch eenige andere onzer
hislorieschryvers schynt er kondschap van te hebben gedragen.

zoowel als met deze twee woorden , op de opperste galery

des torens te lezen :

APPELMANS FECIT.

Veronderstellen, gelyk sommigen gedaen hebben, dat

Appelmans het werk, door Amelius begonnen, voltooide,

en dat hy dezens plannen wyzigde, zulks ware eene tyd-

rekenkundige misstelling begaen; daer de torenbouw in

eene tydruimte van twaelf jaren, dat is by het overlyden

van Appelmans, niet veel kon gevorderd zyn.

Deze legenstrydigheden hebben ons natuerlyk geleid tot

een nader onderzoek van het vraegpunt. En vooreerst

,

wanneer men de noticie van P. A. Baert met het grafschrift

onzes bouwmeesters vergelykt , dan blykt daer onloochen-

baer uit, dat het verschil in naem en jaertal uit misstel-

lingen is ontstaen : dat het handschrift zoowel als de

grafzerk dezelfde personaedje bedoelt, en dat men den

voorkeur moet geven aen de letterlyke afschryving van het

grafschrift; des te meer, daer geen andere bescheede den

doopnaem Peeier bestatigt. Wanneer men vervolgens over-

weegt, dat het in de XV.® en XVI.® eeuw een algemeen

gebruik was de bynamen en degene der familiën in de

landtael of zelfs in het latyn te vertalen, of wel dezelve

te verkorten en te verminken, om er de uitspraek in eene

andere tael van te vergemakkelyken , dan Jiegrypt men , dat

een Italianer in de Nederlanden overkomende, dit gebruik

moest involgen.

Welnu, men heeft uit de plaets, by Diercxsens opgelezen,

kunnen zien, dat Amelius van Bologna was; hy moest dan

üorspronkelyk eenen italiaenschen naem hebben ; maer de

DF.i.L 111. il
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historieschryvers, welke ons denzelven hebben bewaerd,

in bet latyn schryvende , hebben dien naem , volgens

gebruik, eenen latynschen uitgang gegeven. Amelius komt

ongetwyfeld voort van het italiaensche a of da mela , dat

zich in het vlaemsch laet vertalen door van den appel.

Maer de aerd onzer lael in de XV.® eeuw vorderde de

byvoeging van het woordje man, hetwelk men achter

vele nederduitsche namen gevoegd vindt (i). Mag men

dus niet met reden veronderstellen dat onze bouwmeester,

zich in de Nederlanden zynde komen vestigen , zynen naem

in de volkssprake vertaelde of liet vertalen, en er Appel-

man van maekte ; in een woord , dat hy ook by name een

Vlaming werd, om in zyn nieuw vaderland als een volslagen

inboorling te kunnen doorgaen? Dè bybenaming van metser,

welke hem in zyn grafschrift wordt gegeven, vernietigt onze

gissing niet ; want men weet , dat in de gemelde eeuw de

woorden metser, meestermetser, steenkapper denzelfden zin

en beteekenis hadden als het huidige bouwmeester. Dit

bevestigt dan ook de meening van velen — reeds hiervoren

met een woord aengestipt — dat de middeleeuwsche kerken

door een algemeen in Europa verspreid genootschap van

vrymetselaers werden gebouwd.

Thans blyft uit het grafschrift nog het woord toeleyde te

verklaren, en dit is geheel niet moeijelyk : onze oude

taelkundige Cornelis Kiliaen vertolkt namelyk het werk-

woord toeleggen door animum applicare, concipere, dat is,

ontwerpen : en wat is er dan eenvoudiger dan het bewuste

(1) Men heeft daer voorbeelden van in de namen Perremans, Peemam,
Roggemans, Beeckmans en meer anderen.

grafschrift, in hedendaegsch vlaemsch volgenderwyze

overtezetten : Hier ligt begraven Jan Appelman, bouw-

meester der kerk (\) te Antwerpen, die het plan van O, L.

Vrouwentoren opmaekte, en den 15.° Mei 1434 overleed ?

Het is aldus dat wy er toe geleid zyn geweest , om Jan

Amelius als den bouwmeester van onzen grooten toren te

beschouwen, en als den Italianer, die zynen naem ver-

vlaemschte, by zyne nederzetting in ons land, waerschynlyk

te Antwerpen; alwaer wy ook bevinden, dat hy S. Joris-

kerk bouwde of herstelde, in welke hy vervolgens werd

begraven. De werken gelyktydig aen deze beide kerken

verrigt , moesten genoegzaem zorge van hem vorderen , om

hem te doen besluiten, zich tot het einde zyns levens binnen

onze stad te vestigen. Verder bevinden wy niet, dat hy

onder zynen vlaemschen of italiaenschen naem het plan

van andere stadsgebouwen hebbe gegeven.

Hoe het zy, byna eene gansche eeuw werd er besteed

aen het voltooijen van ons verwonderlyk bouwgevaerte. Men

besluite daer echter niet uit, dat men zonder ophouden

gearbeid hebbe. De werken werden verscheiden mael

(i) Wy stellen kerk voor het oude kerken. Dit laetste is hier loch

voor geen meervoud te nemen ; het is niets dan eene verbuiging van het

enkelvoud kerk. Zoo schreef ook nog Plantyn : Schat der Nederduitsche

tpraken , daer de geleerde heer Bormans {Verslag over de verhande-

lingen enz., bladz. 142) het laetste woord verkeerdelyk voor een meer-

voud heeft genomen. Men moet bovendien opmerken , dat de benaming

van kerk van Antwerpen, in de XIV.« en XV.« eeuw de gebruikelyke

was, zoo wel in het vlaemsch, als in het latyn {ecclesia Antwer-

piensis) om onze hoofdkerk aenieduiden ; en dat overigens bouw-

meester der kerken (meervoud , voor van al de kerken) eene ongepaste

titel zoude geweest zyn.

i\
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onderbroken en opgeschort. Onze voorouders hadden geen
vooruitgezet kapitael om hunne gebouwen te ondernemen

;

zy maekten geen bestek of begrooting der onkosten, gelyk
tegenwoordig. Aen werkvolk was wei geen gebrek ; maer
zy konden geen genoegzaem groot getal arbeiders aenne-
men om de werken te bespoedigen. Hunne geldmiddelen
bestonden in zekere inkomsten of in de geregeld ingeza-
melde offerpenningen der geloovigen. Zy bouwden uit hunne
renten en niet uit hun kapitael. Zoodra het choor eener
kerk volbouwd was, lieten zy er zich weinig aen gelegen,
dat de gansche voltooijing des gebouws lang aenliep. Uit
deze wyze van bouwen volgde, dat de bouwmeesters in het
vervaerdigen of liever wyzigen van hunne plannen onge-
moeid waren

, en dat de ontwerpen byna altoos de uitvoe-
ringsmiddelen overtroffen. Men meende dat Geloof en
Kunst eeuwig dezelfde zouden blyven.

Hetgeen Diercxsens en Papebrochius verhalen, omtrent
de middelen om onzen toren te volbouwen

, getuigt genoeg-
zaem van de moeiten welke zyn aengewend geweest om
de werken te kunnen voortzetten.

De geleerde schryver onzer Anmles Antverpienses is

namelyk van oordeel, dat de eerste of groote toren, op de
kosten van het Kapittel werd ondernomen, om uitsluitelyk
tot deszelfs gebruik te dienen; en de tweede of kleine toren,
waervan de fondamenten in U30 werden gelegd (i), op de
kosten en ten gebruike der Stad. Maer daerna veranderde
men van plan. De Kanoniken en het Magistraet, beiden de
zware onkosten moede geworden zynde, besloten eerst den

(1) Eeoe Hs. cbronyke stelt dit op het jaer 1436.
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noordelyken toren, als meer gevorderd dan de zuidelyke,

te voltooijen. Het Kapittel moest het beneden gedeelte des
'

hoofdtorens behouden, tot aen den uerwyzer; alles wat daer-

boven was, moest met het uerwerk en een beijaerdspel aen

de Stad toebehooren. Diercxsens voegt hier nochtans by,

dat het veel waerscbynlyker is, dat de werken, zoowel

degene der torens als die der kerk, begonnen en voltooid

werden uit de offerpenningen der geloovigen; doch, daer

de vrywillige giften veelal ontoereikend waren, moest de

stadskas meermalen een gedeelte der kosten dragen.

Reeds ten jare 1429 had men het ontwerp gehad, om de

opbrengst van den tarwe-accys, aen het bekostigen van den

torenbouw te besteden; doch, daer men omtrent de voor-

waerden niet kon eens worden, bleef dit ontwerp steken (i).

Twintig jaer later, in 1449, werd door de Weihouderen

de helft van het Issuegeld tot voortbouwing van den grooten

toren toegestaen, maer alleenlyk voor drie jaren (2). Pape-

brochius, wien deze byzonderheden uit de schriften van den

Pensionaris Nys en van den Sekretaris Caukerken bekend

waren, vond anderzyds in ettelyke registers van het Kapittel,

op het jaer 1429, verscheiden begiftigingen by testamente,

bestemd om de werken des torens te kunnen voortzetten :

§

II

(1) Papebrochius, Annales Antv., Tom. I, pag. 351, scbynt te be-

jammeren, dat de opbrengst van den tarwe-accys niet tot het hier ver-

melde einde werd aengewend; daer de opbrengst van dien accys

merkelyk had toegenomen , sedert dat de burgery meer tarwenbrood

verbruikte , daer zy te voren schier niets dan roggenbrood at.

(2) Oud Register in 't perkament, fol. 148. Papebrochius, ^nwaZea

Jntv., Tom. I, pag. 440. Het Menwrieboek van Lancelot van Ursel stelt

1451 ; doch dit was het vervaljaer des octroois.
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ooder anderen van kleederen, halssnoeren, gordels, ringen

enz. , welke ieder jaer openbaerlyk werden verkocht. Zelfs

werd daeraen besteed de opbrengst der boeten, wegens

zoen- en vredebrake uitgeschreven (1).

Door welke middelen de kerk en de toren ook mogen
gebouwd zyn, het zou onmogelyk zyn hier eene juiste

raming der kosten te geven; dewyl daerby, niet alleen

de meerdere waerde der munten , maer ook het bedrag der

werkloonen en de prys der bouwstoffen moet in aenmer-

king worden genomen (2). Hoe dit zy. al de geldmiddelen,

van welke wy komen te spreken, waren zeer onzeker; en

men mag vragen, of er na het weigeren der tarwe-accys,

andere waren gevonden, toen men in i430 den tweeden

toren begon ? Of hield men toen op met bouwen aen den

noordelyken, om de werken slechts te hervatten, wanneer

de tweede eene gelyke hoogte zou bereikt hebben ? Dit

ware niet geheel onwaerschynlyk.

Het is ook te gelooven, dat een hevige brand, die in 1434

uitbrak, eene opschorsing in de werken te wege bragt.

De onuitgegeven Chronyke van Antwerpen, vanN. De Weerdt,

behelst nopens deze ramp het volgende : « Anno i434, in

» den Sinxenmerkt , doen men het Heylichdom omgedragen

» hadde, doen brande Onse Lieve Vrouwe kercke aen de

» suydsyde; ende dat quam toe van eender keerse, die

(i) Diercxsens, Antverpia, Tom. III, pag. 319. Zie ook hel XXI.»
Titel der Rechten en Costumen.

(2) S. Pauluskerk ie Londen , welke nagenoeg zoo groot is als O. L.

Vrouwekerk te Antwerpen, heeft 747,934 pond sterling, of 18,698,000
firanks gekost, indien men zeker schryver moet gelooven.
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» geseth was aen een stroye logie, die aen de selve kercke

» stont, daer men den mortel van de kercke maeckte. »

Papebrochius, hetzelfde voorval verhalende, is van oordeel,

dat er niets verbrandde dan het dak en de stellaedjen , die

daer nog stonden. « Of er in den jare 1453, vervolgt hy,

» iets meer voltooid was dan het hooge choor en de kruis-

ï> beuk, kan ik niet gelooven; alhoewel in een dtr venster-

» ramen, tusschen de Venerabelkapelle en den zuidertoren,

» in oude arabische cyfers het jaertal 1433 gevonden

» wordt. Dit bewyst inderdaed niets, dan dat die glazen

j> er dit jaer ingezet werden, maer op eene andere plaets,

» waer men ze later niet meer noodig had. Waer kon dit

» vensterraem vroeger anders staen dan voor het choor,

» dat toen nog van den openliggenden grooten voorbeuk

» en van de beide kruisbeuken was afgesloten door eenen

» muer, welke moest worden weggebroken, naermate

» men het overige der kerk voltooide? Tenzy men ver-

» onderstelle, dat de beide kruisbeuken ter hoogte van het

» choordak waren opgebouwd , en te gelyk met het choor

» door den gemelden voorloopigen muer van al de beuken

» waren afgescheiden; van welken muer men zegt, dat de

» grafmakers thans nog de fondamenten ontmoeten, tus-

» schen de twee groole pilaren , die den koepel ondersteu-

» nen, omtrent het wywatervat (1). »

(4) Dit wywatervat stond ten tyde van Papebrochius in het midden der
kerk. In zyne Annales Antv., Tom. I, pag. 370, beschryft hy omstandig
het hier bedoelde vensterraem. Hy denkt, dat hetzelve uit de glazen van
twee vensters was samengesteld, die mogelyk uil de oude kerk bewaerd
waren gebleven. Uil de wapenschilden, die in hetzelfde raem in hoogere
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Deze gissingen vanPapebrochius zyu allerwaeischynlyksr.

De voltrokken gedeelten der kerk waren door muren of
schutsels afgesloten van degene aen welke men nog arbeidde;
en, gelyk wy reeds hebben aengemerkt, werd er van het
gebouw gebruik gemaekt, naermate men hetzelve voltooide.
Toen men er de klokken begon in te hangen, was het niet
veel meer dan de heiligt gevorderd. Gramaye beweert, dat
de eerste groote klok in 1440 gewyd werd; maer het blykt
niet, dat men ze hebbe opgetrokken. In 1459 werd op het
kerkhof door Jan van Berchem en Jan van Broechem eene
andere klok gegoten, welke den naem van it/am ontving.
Volgens Valkenisse, woog zy elfduizend pond; maer zy werd
niet onmiddelyk opgewonden, en luidde eerst in 1467, by
de plegtige intrede van Hertog Karel de Stoute. De groote
klok, genaemd Carolus, werd in 1507 gegoten; op O. L.
Vrouwe Hemelvaertdag, na de Vesperen, gedoopt; in 1509
opgewonden, en liet zich hooren in 1515 by de Blyde
Inkomste van Keizer Karel, als Hertog van Braband en
Markgraef des H. Ryks. Deze groote klok weegt zestien
duizend pond. en, sinds hare opwinding, is iWam, wier
naem men in dengenen van Gabriël heeft veranderd, de
ureklok. Andere klokken, gelyk de diefklok, vuerklok en
werkklok, welke zich in eenen toren der oude kerk bevon-
den, werden na dengenen der nieuwe gevoerd. Bertryn
verzekert, dat men reeds in 1479 op den toren begon te

^kken stonden bewysl hy, dat het, op de plaets waer hv het vond,
omirenl hel einde der XVI.e eeuw kon zyn ingehangen ; terwyl het oud^
jaertal aentoont

,
dat de arabische cyfers hier in het begin der XV.e eeuw

in gebruik waren.
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beijaerden; Gi*amaye stelt 1481; doch dit komt ons zeer

moeijelyk om te gelooven voor, indien het waer is, dat de

beijaerden maer omtrent twintig jaer later zyn uitgevonden

geweest. Volgens een geschreven chronykje, werd het groot

iierwerk reeds in 1457 of 1458 in den toren geplaetst, doch

de twee wyzerplaten slechts in 1540, en toen begon de

uerrammel zich te doen hooren (1).

Blykens een gezigt der stad, dat men tol het jaer 1500

ze gtte behooren , was de toren op dit tydstip nog maer tot

de eerste galery opgetrokken. Alhoewel men dit elders heeft

willen betwyfelen, de daedzaek vindt zich bevestigd, eener-

zyds door de byzonderheid, dat de zuidelyke toren daer

zonder kruis en naelde staet afgebeeld, en anderzyds door

de getuigenis van den notaris Bertryn (ï>), die uitdrukkelyk

zegt : « Anno 1501 wirt tot Antwerpen op O. L. Vrouwen

• toren een cappe of naelde geset. » Jammer maer, dat

Bertryn, die in de XVRI.' eeuw schreef, de bron niet hebbe

aengewezen, aen welke hy deze gewigtige aenteekening

heeft ontleend.

Ondertusschen heeft de bouwtrant, in het lange tydbestek

van eene eeuw vele wyzigingen moeten ondergaen. Zelfs by

de involging van het plan van Appelmans, tot het volbouwen

des torens waren de arbeiders niet meer dezelfde ; weshalve

het werk een merkbaer verschil heeft moeten vertoonen.

Nochtans is dit verschil geen bewys, dat men van het oor-

spronkelyke plan zy afgeweken ; andere kenteekens leiden

(1) Ghronyken van DeWeerdt, Bertryn en Van Heysl, op de aengesiipte

jaren, en onze Annnles Anlverpienscs , Mss. ad A.»

(2) Chronyke van Antwerpen , Hs. fol. 49

,

DEEL ni. 12
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ons tot het onderzoek van dit reeds door Papebrochio»
aengeroerde vra^punt.

Indien men Diercxsens moet gelooven, zou Appelmans, of
wie ook het plan van den eersten kerkbouw mag gegeven
hebben, niets minder voornemens zyn geweest, dan vyf

torens te bouwen : te welen eenen aen eiken kant van het

groot portael, eenen boven elk der twee zyportalen, en eenen
op het midden der kerk, waer nu de koepel is; en, inderdaed,

men is geneigd eenig geloof aen dit gezegde te geven, wan-
neer men de regtlynig afgesneden vormen der twee massieve
zyportalen beschouwt. Het onderblyven of wyzigen van een
begonnen ontwerp is daer allezins zigtbaer; en het is niet te

betwyfelen of de ontzettende kosten , welke de uitvoering

van zulk een reusachtig plan zouden gevorderd hebben,
deden hetzelve verlaten.

Dit is niet al : in de XVII.» eeuw verkeerde men in het

denkbeeld, dat er onder de naelde van den eenigsten vol-

tooiden toren, eene verdieping was weggelaten, uit vreeze

dat de grondvesten onder het gewigt zouden komen te

bezwyken. Ten tyde van Diercxsens, echter, hielden de
bouwmeesters den toren voor in al deszelfs deelen voltooid
te wezen

; maer het schynt dat zy slechts naer de beschou-
wing van het geheel oordeelden. Trouwens, de bouwmeester
Serrure, die in onzen tyd gelegenheid had, om van den
toren eene byzonder nauwkeurige studie en afmeting te

maken, is tot eene uitkomst geleid geweest , welke volmaekt
overeenstemt met het vermoeden door Papebrochius daer-

over in zyne Annales geopperd.

In de onderstelling zelfs, dat de onregelmatigheid,

bestaende in niets te doen dragen aen de vier hoofdzuilen.
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die de schraegbogen des buitentraps in de wanden der

gewelven van het benedengedeelte vastkrammen; in de

onderstelling, zeggen wy, dat deze onregelmatigheid,

door sommige bouwkundigen beschouwd worde als eene

stoute kunstgreep der oude meesters , en niet als de preuve

van eene wyziging in het oorspronkelyk plan; hoe zal men

dan het lystwerk verklaren , dat zonder reden tot andere

gedeelten uitloopt ? Wat beduiden die schielyke overgangen

van het eene systeem tot het andere ? Zyn die overgangen

niet als zooveel sporen van eene wyziging in het oorspronke-

lyke plan , bestaende in de weglating van een gedeelte der

spits. Trouwens, de betrekkelyk de hoogte te fyne uitvoering

der sieraden van het oppergedeelte des torens, vergeleken

by de ruimgeviger beiteling van het ondergedeelte, draegt

het onwedersprekelyk kenmerk van eene later dagteeke-

ning, namelyk van het einde der XV.® en het begin der

XVI.' eeuw ; byzonderheid welke men ook elders in andere

kerkgebouwen heeft waergenomen.

Aldus is het vermoeden van den schranderen Papebro-

chius door de bovenstaende aenmerkingen bevestigd, welke

wy aen de noticie, door den bouwmeester Serrure uitgege-

ven , ontleenen. « Voor het overige , voegt deze er by , de

» hoekige vormen in het lystwerk, de krultrekken , de

» bogen, de valsche tinnen, de panneelen op het onder-

» gedeelte, de tegenpilaren der schraegbogen, het loofwerk

» en de verdere sieraden vertoonen eene zoo volmaekte

» eenheid van karakter, dat wy niet kunnen twyfelen, of

» al de gedeelten van het gevaerte, van onder tot boven,

» zyn van de ordonancie van denzelfden meester. »

Onze toren werd eerst in 1518 voltrokken, en het kruis

k
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werd er den 1." September opgezet. Dit blykt uit de vol-

gende onkosten, welke Diercxsens uit een oud register van
het kerkfabriek heeft opgelezen en aengeleekend :

« Item , betaelt den wy-bisschop van den cruyce op den

» hoogen torre te wyden, eenen Philippus gulden; sijnen

» capellaen xij grooten; ende sijnen cnaepe ses grooten. —
» Tsamen vij schell. jx grooten. »

Bertryn, van zynen kant de opzetling des kruizes vermel-

dende, voegt er by : « Ende men danste om dat cruys, op
» die stellagie die daer gemaect was, dat alle menschen
» sagen. » Op deze geringe wyze werd het merkwaerdigste

gebouw van gansch Antwerpen ingehuldigd; het kerkfabriek

gaf eenige schellingen om het kruis te doen wyden, en
eenige werklieden dansten rondom helzelve op de stellaedje.

Wat nu eigenlyk den kerkbouw betreft, wy hebben ge-

zien, dat dezelve door het choor is begonnen; maer indien

men Gramaye moet gelooven , zou het oorspronkelyke plan

almede ettelyke wyzigingen hebben ondergaen. Deze schry-

ver beweert, dat, toen de twee torens reeds verre waren
gevorderd, men bespeurde dat de omvang en hoogte der

kerk met degene der torens niet zoude geëvenred gd wezen.

Om dit gebrek te verhelpen, zou men in het jaer 1465

begonnen hebben het reeds aengebouwde te stevigen en te

verhoogen, zonder zich te laten afschrikken door de over-

zware kosten, welke zulks moest na zich slepen.

De archiven van het Kapittel en degene van hel kerk-

febriek behelzen niets omtrent de vordering van de inwen-

dige opsiering der kerk; en al hetgeen hier volgt is aen

Valkenisse, Caukerken, Bertryn, De Weerdt, Papebrochius,

Diercxsens en onze andere historieschryvers ontleend.
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Hierboven zagen wy, dat het choor door de Kanoniken

werd gebruikt, eer nog de beuken waren volbouwd en de

torens begonnen. Dit choor moet echter ettelyke jaren een

voorloopig altaer gehad hebben. Trouwens, Valkenisse

berigt ons, dat in Bloeimaend des jaers 1469 de eerste

steen van een nieuw hoog altaer werd gelegd. Lang , zeer

lang, werd aen dit altaer gearbeid; en het werd eerstin

den jare 1482 door Henricus de Berghis, Bisschop van

Kameryk, ingewyd.

Ondertusschen , en indien men naer de letter moet opne-

meu de bittere klagten, welke de Kanoniken by Hertog

Philips de Schoone tegen de aenneming der Lieve Vrouw-

broeders te Antwerpen lieten hooren, zou het bouwen der

beuken in 1493 nog maer weinig gevorderd zyn geweest.

Het gedeelte van het smeekschrift, dat zy tegen gemelde

bedelorde by den Hertog indienden, is te lezenswaerdig en

staet te zeer met het onderhavige hoofdstuk in verband

,

om hier niet te worden ingelascht.

« O. L. Vrouwekerk, zeiden onze Kanoniken tot den

» jongen vorst, is de eenigste collegiale en parochiale kerk,

» in uwe beroemde stad Antwerpen bestaende, welke, door

» de oudheid harer instelling, door de groote menigte

» geestelyke persoonen , die er aen gehecht zyn , door den

» luister en de naerstigheid by het vieren der goddelyke

» diensten — er worden dagelyks over de honderd missen

» gedaen— het schoonste sieraed uwer stad is, van die stad,

)) naer welke tweemael 's jaers, tydens de jaermarkten,

s eene ontzettende menigte volks uit al de gewesten der

» wereld komt toegestroomd.

» Uwe voorouders, doorluchtiger gedachtenis, zoowel
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^ als de inwooners uwer stad Antwerpen, hebben zich dan
• ook te allen tyde yverig getoond, om die kerk met vry-
» dommen en voorregten te verryken, en haer zelfs des
» noods met hunne tydelyke middelen te hulp te komen.
• En toen over vele jaren deze kerk ongeschikt was bevon-
» den, om al de geloovigen te kunnen bevatten, werd ep
!> door onze voorgangers, met hulp der parochianen , een
• ontzaggelyk bouwgevaerte ondernomen en grootendeels
^ volmaekt; iets dat onmogelyk te doen ware geweest,
« hadde men niet alle andere werken ter zyde gelaten
» om gansch zyne zorgen aen dezen kerkbouw toetewyden!

» Thans is onze kerk dusdanig met schulden bezwaerd

,

I» ten gevolge van dezen kostbaren bouw, dat hare vaste

» inkomsten ontoereikend zyn om de jaerlyksche interessen
» te betalen. Zoo verre is het daermede gekomen, dat wy
» genoodzaekt zyn daeraen te besteden een gedeelte der
» toevallige aelmoezen, anders bestemd om het overige
» gedeelte des gebouws te kunnen voltooijen. Immers het
» grootste en zelfs het byzonderste gedeelte blyft nog te

» bouwen, namelyk het gedeelte voor de choortraliën,
» waer de meeste geloovigen de goddelyke diensten by-
» woonen en de Sakramenten ontvangen. Nu wordt het
« dak van dit gedeelte der kerk ten huidigen dage nog
« met houten pilaren ondersteund; niet zonder het grootste
» gevaer

: daer wy vreezen, dat het zou kunnen gebeuren,
» dat die pilaren, welke den zwaren last nauwelyks kunnen
» torschen, door storm of onweder omgenikt wierden,
» zoodat het gansche gevaerle ^ waer God ons voor be^
,, hoede! ^ wel zou kunnen instorten en de menigte ver-
» pletteren. Ook, om die gevaren te voorkomen, zyn wy
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» op niets meer bedacht, dan op het spoedige voltrekken

» van den bouw; om welk doel te bereiken, wy de geringste

» middelen besteden, die ons maer eenigzins mogen te

» baet komen. »

Het is mogelyk, waerschynlyk zelfs, dat er in dit vertoog-
schrift onzer Kanoniken veel overdrevenheid lag, vooral met
opzigt lot de vrees voor eene instorting des gebouws, door
het bezwyken der pilaren onder stormweder. Doch altyd
blykt daeruit, dat er op het einde der XV.« eeuw nog
geweldig veel te doen bleef, om de kerk naer behooren
te kunnen voltooijen.

Middelerwyl had men ook de noordzyde der kerk vol-

bouwd, en ingerigt tot choor of kapelle van O. L. Vrouwe,
patroonersse dezer slad. Jan Tiegelere stichtte daer in

1478 een broederschap Maria ter eere. Bertryn voegt
daerby, dat men het volgende jaer in de nieuwe kapelle
O. L. Vrouwe lof in muziek begon te zingen, en dat Nikolaes
van Rechtergem de stichter dezer dienst was. Doch de eerste

kapelmeester was Laurys van Swaervelt, die alléén diende
tot op zynen sterfdag, in i482 voorgevallen.

Deze kapelle van O. L. Vrouwe is, met degene van het
H. Sakrament, de voornaemste der kerk. De laetstgenoerade
schynt iets later te zyn voltrokken geweest dan de andere,
en dit ten gevolge van den brand van 1433. Dit is zeker,
dat er in 1497 een gild van het H. Sakrament bestond, en
dat de naemrol der kapelmeesters van het Venerabel slechts
op het jaer 1500 aenvang neemt met zekeren Cornelis van
Bombergen

, denkelyk een bloedverwant van den Bybel- en
Missaeldrukker Daniël van Bombergen, die zich op het einde
der XV.« eeuw te Venetië vestigde en daer zeer vermaerd werd.

I I
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Van in het jaer 1375 bestond in O. L. Vrouwekerk een
broederschap van het H. Kruis, hetwelk echter geen byzon-
der altaer had. Dacrentegen was het H. Prepulium van
onheugelyke tyden een byzonder altaer toegewyd geweest.
Hetzelve werd in 1469 vernieuwd, en Joannes van Bourgon-
dië, Bisschop van Kameryk, las er de eerste mis. Ten jare

1476 bekwam het ambacht der Metsers en Steenhouwers
oorlof van het Magistraet en het Kapittel, om voor dit

altaer eene nieuwe tafel te maken. In U97 werd dit altaer,

op bevel van het Magistraet, aen de Schoolmeesters geschon-
ken. Het H. Prepulium zou toen naer het choor van Jeru-
salem overgebragl worden, en men bepaelde dat dit choor
aen de Ridders van het H. Graf en aen hel broederschap der
Besnydenis gemeen zoude wezen. De overdragt had echter
maer in het jaer i543 plaets (J).

Sinds dien werd het choor van Jerusalem genaemd het

Besnydenischoor. Voor het overige waren er toen ter tyd in

O. L. Vrouwekerk nog andere broederschappen, en met
name dat van S. AntoniusEremyt,dat inl4l5werd opgerigl,

maer langen tyd noch altaer, noch kapelle had.

Ondertusschen , alhoewel de toren nu volbouwd was, de
kerk was niet regelmatig voltooid. Het kleine choor der
Besnydenis, aen de noordzyde des oragangs, had aen de
tegenovergestelde zyde geene weerga. Om deze onregelma-
tigheid te doen verdwynen, begon men in 1521 aen de
zuidzyde een dergelyk choor te graven. De eerste steen

dezer nieuwe werken werd door Keizer Karel gelegd. Deze

{i) Papebrochius, Armales ArUv.. Toni. II, pag. 107. Dit Choor mn
Jerusalem noemde men ook de Ridderskapeüe.
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plegtigheid had plaets op Allerapostelen-avond (14 July) in

het byzyn van Christiaen, Koningvan Denemarken; Marcus
Cruyt, Abt van S. Bernaerds en keizerlyk legaet by laetst-

genoemde vorst, vierde by die gelegenheid de hoogmisse.

Hiertoe behoort het volgende, dat door Diercxsens uit de
oude registers van het kerkfabriek is opgelezen en aengeboekt:

« Item
, betaelt voir twee paer handtschoenen der Key-

I. serlijcke Majesleyt gepresenteert, doen hy den iersten

» steen soude leggen : xvj sch. vj gr. — Item , betaelt van

»» den datum op ten iersten steen te houden , die den keyser

» leyde : (gehouden : Imperator Caesar Carolus Quintus

» Augustus lapidem posuit idibus Iuui M. D. XXI) ij schell. »

Toen men deze nieuwe werken aenving, was de noordzyde
der kerk sedert 1492 door huisjes beschut of verborgen (1).

De zuidzyde integendeel lag vry en open. Daer bevond zich

het kerkhof, waer niemand mogt op woonen, en dit bleef

zoo nog wel drie eeuwen. Dit blykt onder anderen uit een

gezigt der kerk van hel jaer 1720; men bespeurt daer aen
die zyde geen andere huizen , dan eenige lage getimmerten
of kameren

, baerblykelyk van de kerk afhangende en tot

sakristyen of anderszins verstrekkende.

Dit choor bezuiden den omgang is nooit voltooid geweest.

Nauwelyks waren de muren zestig voet boven den grond
opgetrokken, of de werken werden gestut door eenen
vreeselyken brand, welken Guicciardini by eene uitbarsting
van den vuerberg Etna vergelykt.

Het was den 6.° October 1535, zondag 's nachts, dat deze
ramp plaets had. De notaris Bertryn beweert, dat het vuer

(i) Annales Antv., Mss. ad A.™

III DEEL.
13

«
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was aengekomen by slecht uitgedoofde turven; maer Iiy

heeft vergeten daerby te voegen, waer deze turven waren
blyven liggen. Grapheus zegt van zynen kant, dathet vuer
ontstak door een gordyn, hetwelk aen eene flambouw vlam
vatte, en vervolgens tot S. Gumraarusaltaer oversloeg. Hoe
het zy, de vlammen, welke eerst de beuken hadden aenge-
grepen, waren zoo snel voortgeloopen, dat schier het gan-
sche bouwgevaerte in weinig tyds het aenzien van eenen
gloeijenden berg had verkregen. Reeds waren de ribben

,

kepers, nokken en verder dakwerk weggebrand, en droop
het gesmolten lood van de dakgoten ; reeds lagen de meeste
altaren in volle assche, en was het groot portael, toen
geheel van hout, aen het vonken; reeds blakerden de
vlammen in dikke rookkolommen rondom den toren en
lekten deszelfs dwarsbalken en zuilen, als de Burgemeester
Lancelot van Ursel kwam toegesneld, en met eene magt vaa
mannen aen het blusschen viel.

De taek was niet gemakkelyk. De door schrik overmande
en onthutste volksschaer, had schier alle hoop van behoud
opgegeven, en liet branden wat branden wilde. Van Ui-sel

Het zich echter daerdoor niet wederhouden ; maer haestte

zich de orde te herstellen en het aenvoeren van bluschmid-
delen te regelen. Door zyne woorden , en nog meer door
zyn voorbeeld en zelfsopoffering, wist hy allen aentemoedigen.
Drie honderd onverschrokken borsten waren daer, die den
vyand met verdubbelde krachten aengrepen, en met eenen
nieuwen vloed van water overstelpten. Eindelyk, dank aen
de kunstlievende yvering, treffende koelbloedigheid en
schrander beleid des edelen Burgemeesters, mogt hy daer-

van de vruchten inzamelen : tegen den morgen was men het

vuer meester, wel is waer, nadat het ysselyke verwoestingen

had aengerigt. Ook zou het moeijelyk zyn te beschryven in

welken bedroefden staet de kerk zich bevond : zeven-en-

vyftig altaren vertoonden niets dan uitgebmnde puinhoopen;

en het verkoolde geraemte van het dakwerk lag onder de

smeulende asch op den vloer. Zoo hevig hadden de vlammen

gewoed , dat verscheiden pilaren door en door gespletea of

gebarsten waren.

Wat aengaet van Ursel, deze had zich zoodanig bloot-

gesteld, dat zyne kleederen gedeeltelyk waren gezengd,

en hy verscheiden kneuzingen en brandwonden aen zyn

lichaem had bekomen (1). Te regt mag dan deze edele en

moedige Burgemeester voor den redder van Antwerpen's

schoonste monument gehouden worden. Nochtans heeft de

nakomelingschap nog niet gedacht zynen naem door een in

brons of marmer gebeiteld opschrift te vereeuwigen : wy
willen onze tegenwoordige regenten dan belasten , dit voor-

werp in aendacht te nemen; men heeft wel gedenkteekens

opgerigt aen lieden die minder hebben gedaen dan onze

Lancelot van Ursel, welke door zyne tydgenooten zestienmael

met het burgemeestersambt werd vereerd (2),

(1) Guicciardini , Description de ToiU Ie Pais Bas, pag. 98.

(2) Indien het denkbeeld, dat wy hier vooruitzetten, immer tot eene
uitvoering kome, zou men op hel gedenkteeken de volgende slotverzen

van Grapheus kunnen stellen :

Sic igitur sumtno turris servata labore

Evasit flammas et dira incendia , ductu,

Ursule magne , tuo ; quod ni tua maxima sancto

Hortatu pietas, et vcre heroica virlus

Fecissett wwwc illa solo prostrata iaceret.

Il
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De indruk, welke deze verschrikkelyke brand op de tyd-
genooten niaekte, was dusdanig, dat de treurmare daervan
gansch Europa rondging : bemerkt dat er toen nog geene
dagbladen waren. Erasnius gewaegt er van in twee brieven
welke hy den 7.° November 1533 en den 19.° Februar^
i534, uit de Zwitsersche stad Friburg aen zynen vriend
Conradus Goclenius schreef; l,y trok er zelfs kwade voor-
spellingen uit, des te meer dat er gelyktydig geruchten
liepen van verscheidene andere dergelyke rampen : Terret
me omen exusii templi Antverpiae zegde hy (1). Cornelius
Grapheus, onze stadssekretaris , heeft van dezen kerkbrand
eene beschryving in latynsche heldenverzen uitgegeven (2).
Hy gewaegt daerby van een S. ChristofTelsbeeld, dat, naer
zyn voorgeven, honderd ellen min of meer hoog was, en
ganscli door de vlammen verslonden werd, alsook het
daerby staende beeld van eenen monik, met zynen lantaren
in de cel zyner spelonk vlugtende.

Waer mag dit reuzig ChristofTelsbeeld, hetwelk Grapheus
by dat van Rhodus vergelykt, toch gestaen hebben? -
Wy meenen, dal het aen den ingang der kerk stond, even
als in Duitschland, waer het op vele plaetsen de gewoonte
was het beeld des Heilige nevens het groot portaelofop
den binnenmuer der kerk te schilderen. Hy werd altoos
onder eene buitengewoon hooge gestalte voorgesteld , omdat
het volk in de meening verkeerde, dat men niet onvoorziens

(1) Erasmi Epistolae, Uh. XXX, col. 1949 et 1951.
(2) Te lezeu in Sweenius. Monumenta Sepulcralia,, pag. 49-53 endoor Paquot, o Is eene proeve van 's mans dichterlyke verLnslen opge-nomen ,n zyne Menmres pour servir d VHistoiro liUéraire des Païs-Bas, Tom. I, pag. 604, édit. in-fol.

of door toeval kon sterven, wanneer men S. Christoffelsbeeld

in den dag eens had gezien. Men stelde dan den Heilige

onder eene reuzige gestalte voor, opdat hy van verre van

eenieder zoude kunnen gezien worden (1); maer overigens

denken wy, dat Grapheus slechts uit dichterlyken overdre-

venheid eene maet van honderd ellen (ulnas) heeft gegeven.

Hoe het zv, het bedrag der schade door den beschreven

brand verooi*zaekt, wordt niet opgegeven ; men bemoeide zich

toen niet met dingen gelyk onze schadeschattingen , welke

ook genoegzaem overtollig zonden zyn geweest. Brandde

er ergens een gebouw af, dan viel er niets te doen , dan het

in puinen te laten liggen , of middelen te zoeken , om het te

kunnen herstellen. Dit laetste was de party, waeraen men

zich in de onderhavige omstandigheid hield. Het choor,

den omgang en den toren had men tegen het alverdelgende

element mogen behoeden, en hetzelve had zyne voornaemste

krachten op de beuken beproefd. Dan, indien de uitge-

strektheid der schade voor ons een geheim is gebleven,

even weinig zyn ons de middelen bekend, welke men by-

een kreeg, om de herstellingskosten te dekken, welke nu

moesten gedaen worden. Het is echter te vermoeden , dat

onverminderd de aelmoezen en giften der Geloovigen , het

Kapittel daer een goed deel zyner inkomsten aen besteedde.

Dit schynt zeker, dat de werken vry snel moeten zyn

vooruitgegaen,daer de lantaren of koepel in het midden der

kerk reeds in 1334 wederom was opgemaekt en een nieuwe

vergulde Salvator daerop werd gezet. Het dak van den

zuidertoren , dat by den grooten brand van 1 533 insgelyks

(1) Jcta Sanctorum, Tom. VI Julii, pag. 156 en 157.
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was vernield geworden, werd wat hooger opgetrokken, en
van eene kleine spits voor/ien, op welke den 50.» July 1537
een kruis werd gesteld (1).

Nopens den koepel vindt men in de rekeningen van het
kerkfabriek aengeteekend : « Dat men aen Gummarus van
» Neerbroeck, schilder, betaelde voor eene dubbele teeke-

» ning van den Salvalor en Jesus (zeker om een van beiden
» op de tinne van den lantaren te plaetsen) , 2 schellingen,

» 6 stuivers. — Aen Adriaen Michiels, kopergieter, voor
» het maken van het Jesusbeeld, 14 pond en 1 schelling.

» — Aen Peetcr Beeckmans en zynen gezel, die hem hielp,
J» by het plaetsen van het beeld, 1 carolusgulden of 5 schel-

» lingen. — Aen Michiel Wirox om het beeld en den bol,
» daer hetzelve op staet. te vergulden, 17 schellingen. —
» Voor dertien honderd bladen goud, ter vergulding ge-
» bezigd, ter waerde van 28 stuivers, raaekt samen 4 pond
» M schellingen. — Aen de timmerlieden, die op het dak
» van den zuiderbeuk den meiboom plantten, 5 schellingen.

* — Aen Peeter den klokluider, die op 19 Augusty de
>» gioote klok luidde, om den door den Paus verleende
• aflaet aen te kondigen - Aen den neef van
» Jakob de Bast, wyntapper in de Lelie, voor eene aem,
)» een-en-twintig ghelten wyn, ter gelegenheid van den
» aflaet, 2 pond 19 schellingen^ - Aen den Bisschop van
» Kameryk, Robertus van Croy, voor het wyden van het
» altaer van Onze Lieve Vrouwe op het Staeksken, 36 schel-
» lingen 6 stuivers. »

Dit' laetslgenoemde altaer stond in den middenbeuk, Ier

(i) Papebrochius. Jnnales Antv., Tom. II, pag. 181 en 186.
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plaetse zelf, zeide men, waer ten jare 900 het wonderbeeld
van O. L. Vrouwe in eenen boom was gevonden geweest,

waervan men het ten allen tyde het altaer van O. L. Vrouwe
op 't Staeksken bleef noemen. Het behoorde den Hoveniers

toe, en men beweerde, dat dit het eerste altaer was, in

1124 door Bisschop Burchardus gewyd; daerom las men er

in gouden letteren de volgende latynsche verzen :

Undecies cenlum ductis et sex quatcr annis

Virginis a partu concüiante rcum,

Burchardus praesul haec atria nee minus aram
Sacravitj medium quae tenet ecclesiae (1).

Gemelde aflaet was denkelyk door den Paus verleend ter

gelegenheid van de nieuwe inwyding der kerk; en het getal

dergenen welke dezen aflaet kwamen verdienen, kan men
eenigermate opmaken uit de hoeveelheid van den aenge-

kochten wyn, welken men aen de nuttenden toediende (2).

Het choor, dat men in 1316 met de wapenschilden der

(1) De zin dezer verzen is : « Elf honderd vier en twintig jaer na
» Christus geboorte wydde Bisschop Burchardus dezen grond zoowel
» als het altaer, dat in hel midden der kerk slael. » Hel hooge altaer
zou dus, volgens het oude gebruik, in het midden der kerk onder den
koepel geslaen hebben. Toen ten jare 1625 de schildery van Frans
Floris uit hel hoog altaer in dat van de Hoveniers werd overgebragt,
deed de Kanonik Aubertus Miraeus ook de latynsche verzen volgens
Guicciardini herstellen. Het opschrift met het schilderstukje, voorstel-
lende eenige pelgrims, knielende voor een Lieve Vrouwenbeeld op
eenen boomstronk verheven, bevindt zich thans op het stadsarchief.
Dit tafereel is van zulke oudheid niet, om de eer van een eising te
verdienen (Zie Diercxsens , Jntv. Chr, w. et ci\ Tom. I, pag. 132, en
Miraeus

, Cod, Don. piar. ad Cap. LXXVII).

(2) Papebrochius, Jnnalcs Antv., Tom. H, pag. 181.
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ridders van het Gulden Vlies had versierd , was toen door

het hoogzael of voxael van hel overige der kerk gescheiden.

In 1548, op Schorselen Woensdag, werd boven dit hoogzael

een kruisbeeld gesteld, hetwelk by alle onze oude schryvers

als een meesterstuk van kunst wordt geroemd.

Beschouwen wy thans de altaren , welke zich in de kerk

hebbeu moeten bevinden.

Zoo als men door het verhael van Guicciardini heeft

kunnen zien, werden er door den brand van 1533 zeven-

en-vyftig verslonden; raaer dit was het volle getal niet,

want een gelyktydig schryver zegt, dat er by den beelden-

storm van 1566 wel zeventig vernield werden. Wy hebben

echter moeite om te begrypen hoe er zooveel altaren in de

kerk konden staen. Deze is vyf honderd voet lang, twee

honderd dertig breed en vervat acht-en-veertig kolommen;

zoodat, zelfs onderstellende dat iedere kolom een altaer

hebbe gerugsteund , en degene van het choor en de groote

kapellen mederekenende , men het zeventigtal nog niet zal

bereiken. Maer men moet bovendien minstens een dozyn

kolommen afrekenen , gelyk degene van het choor en der

twee groote kapellen van O. L. Vrouwe en het Venerabel

,

welke volstrekt geen altaer hebben kunnen ontvangen.

Hoe dit nu moge geweest zyn , dit weet men , dat , behalve

de broederschappen , ook de gilden en eenigen der voor-

naemste ambachten hun altaer in O. L. Vrouwekerk hadden.

De Hoveniers schynen de eersten in het bezit van dit voor*

regt te zyn geweest, en hetzelve zou hun vergund zyn

geworden in vergelding der tienden, welke zy aen he^

Kapittel betaelden. Ten jare U19, in Maert, bezette de

stadssekretaris Jan van der Voort, en zyne echtgenoote.
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op hunne goederen te Emoendsdorp, zes oude gouden
schilden 's jaers voor eene wekelyksche misse aen S. Joris-

altaer (1), hetwelk toen reeds aen den Jongen Voetboog
schynt te hebben toebehoord. In 1442 verkreeg S. Lucas^
gild, dat over tien jaren zyn reglement had bekomen,
oorlof om in O. L. Vrouwekerk een altaer te doen maken (2),

hetwelk daer tot de laetste tyden in den omgang heeft bestaen!
Twee vrome echtelieden, Hypolitus Tarracx en Margareta de
Merenda, stichtten in 1479 de kapelle van den H. Naem
Jesus, volgens dat Diercxsens (3) heeft opgelezen uit de
schriften van Papebrochius , wien de daedzaek uit de
scabinale akten bekend was. Een ander poorter van Ant-
werpen, met name Lodewyk Botois, stichtte in 1486 eene
elfure-misse, dagelyks te lezen aen S. Nikolaesaltaer (4),
van hetwelk de Merceniers sinds onheugelyken tyd in bezit
waren; en wy hebben hierboven gezien, dat de Zeepzieders
in 1497 het oude altaer der Besnydenis werd toegewezen.
Dusdanig was dan onze hoofdkerk omtrent het midden

der XVI.« eeuw, en dusdanig is zy tegenwoordig, ter uitzon-
dering van de menigvuldige altaren, kapellen, graftomben
en overtollige sieraden, welke haer van binnen ontsierden.
Professor Loebel (5) houdt dan ook onze cathedrale voor de
schoonste bloem der kroon , welke hy onder vele andere
steden aen Antwerpen toekent :

(1) Papebrochius, Annales Anlv., Tom. I, pag. 296.
(2) VVillems, Belgisch Museum, !.« Deel. bladz. 167.
(3) Antverpia Christo nasc. et a-esc. ad A.™
(4) Beriryn, Chronyke van Antwerpen, Hs., fol. 33.

i^) Lettres sur la Bclgique , Brux. 1837, pag. 222 et suiv. Wy halen
iner dezen buitenlandschen schryver aen , omdat uitbundige loftuitingen
van onze zyde wel van partydigheid verdacht zouden voorkomen.

DEEL III. II
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« Dit monument alleen, zegt hy, verdient dat mende
» reis naer Antwerpen onderneme. Wel schynt de gothische

» bouworde van O. L. Vrouwekerk zoo stout, magtig en

» reusachtig niet, als degene van Keuleus domkerk; marr

» zy vereenigt de grootheid , bevalligheid en overeenstem-

» mende evenredigheid in de afmeting; of liever alle deze

» hoedanigheden zyn er dooreen gemengd, en in zulke

» verhevene mate van elkander onafscheidelyk geworden,

» dat de ziel, dezen tempel aenschouwende^ van vreugde

» en genuchten wordt doorstroomd. Overigens, heb ik

» nergens eene zoo bewonderenswaerdige reeks van bouw-

» kunstige doorzigten gezien ; uit welk punt men ook den

» grooten beuk of de zes zybeuken beschouwe, de blikken

» verdiepen zich in even veel regtlynige rigtingen. Men ziet

» de gelyklynige galeryen dwars door de kerk; de door-

» zigten veranderen schier by eiken stap , en in derzelver

» afwisseling heerscht eene onuitdrukkelyke schoonheid

» Het ware onmogelyk, om door beschryving of teekening

» een nauwkeurig denkbeeld van deze cathedrale te geven;

> het verhevene hetwelk er in heerscht, de zachte en byna

• onnavolgbare bevalligheid, welke zich daernevens schikt

»

» alles stemt zoo wel overeen, dat men hare schoonheden

» by den eersten aenblik niet kan ontdekken. »

///'Z? //üi/z. lef.
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Blyde Inkomste van Philips de Goede. - Geschillen met Bergen-op-
Zoom, Mechelen en Rupelmonde. — Hoofdvonnissen te Antwerpen
gehaeld. — Verovering van Altena. — Aenslag der Vlamingen tegen
onze stad. — Stryd en neêrlaeg der Vlamingen op het Vlerainkxveld.— Geldmagt van Antwerpen en bydragen in de landbeden. — De
hulk en de haringlol op de Honte. — Opstand van Antwerpen. — De
hulk wordt weggehaeld. - Insluiting der stad door het hertogelyke
leger. — Harde voorwaerden aen hare onderwerping verbonden. —
Instelling van eenen Onderschoutet. — Begin van den Maendagschen
Raed. — Nieuw verdrag met Brussel. — De Baljuw van Hoogstraten
onthoofd. — Verzoening met den Hertog en opheffing van den
kerkban. — Concordaet over de echtschendingen. — De Gentsche
ballingen. — Dure lyden , felle winter en zware brandrampen. —
Divisieregt ingevoerd. — Aenmatiging der Leuvenaers beteugeld. —
Nieuw geschil met Bergen-op-Zoom. ~ Pooging der Lierenaers om
zich aen onze jurisdictie te onttrekken.— Geldelyke aengelegenheden.— De Accyzen aen Antwerpen teruggegeven. — Eerste verpachting
van de Moosmydery. — Misbruiken in het stadsfinanciewezen. — Tol
van den Eyendyk ingekocht. — Aendeel in de opbrengst van het
Vlaemsch Veer. — Bezoeken van Philips de Goede. — Hoe men de
beleediging tegen de Schepenen strafte. — Uitbreiding van de be-
moeijingen der Wethouderen. — Invordering van het poortersgeld.— De Onderschoutet Hugo de Coninck en zyne booze ontwerpen.—
Harde winter en zwaer tempeest. — De Herenthalsche vaert gegraven.— Onderscheidene openbare werken.

Philips de Goede heerschte sedert elf jaren over Bour-
gondië en Vlaenderen, toen hy Braband en het Markgraef-

schap des H. Ryks kwam te erven. Dadelyk na de beslissing

der brabandsche landstenden te hebben vernomen, kwam
hy van Compiègne naer Leuven, alwaer hy den S.-iOctober

i430 met de gebruikelyke plegtigheden werd ingehuldigd,
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en den eed deed de Blyde Inkomste te onderhouden. Deze
souvereine landcharter was uitgebreider dan al degene door
de voorgaende Hertogen aengenomen en bezworen; zy

behelsde drie-en-zeventig artikelen , en vele nieuwe bepa-
lingen tot verzekering van *s lands vryheden en privilegiën.

Byzonder opmerkelyk was het tweede artikel. Naer luidt

van hetzelve, moesten de oorkonden der privilegiën, be-

treffende het landregt van Braband, welke tot dusverre te

Nyvel en elders waren bewaerd geweest , vóór O. L. Vrouwe
Lichtmis eerstkomende, verzameld en naer Antwerpen
gebragt worden. Hier zouden zy nu voortaen in bewaring

worden gehouden, in een koffer, sluitende met drie ver-

schillende sleutels, van welke de Hertog een, Leuven
den tweeden en Brussel den derden in bezit moest hebben;

derwyze dat de drie sleutels by de hand moesten zyn om
het koffer te kunnen openen. Daer het overigens te voorzien

was, dat men meermaels in het geval zoude wezen, de
oorkonden te moeten raedplegen, en dat het mitsdien zeer

lastig zoude zyn het koffer telkens te openen , bepaelde de

Hertog, dat ieder der gemelde steden een afschrift van de
privilegiën zoude hebben.

Onder de andere artikels, byzonder Antwerpen betref-

fende, behoort het negen-en-derligste en het twee-en-vyf-

tigste , welke de oude bepalingen vernieuwden omtrent het

regtvorderen der Brabanders te Antwerpen, en de eeuwig-

durende vereeniging onzer stad met het hertogdom. Het

vyf-en-zestigste artikel was nieuw ingevoegd , in het belang

van den immer aengroeijenden antwerpschen koophandel.

De Hertog verbond zich by hetzelve de vrye jaermarkten en

de veertiendaegsche verlenging derzelve voor alle persoonen
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en goederen onverlet en beveiligd te houden. Dit artikel,

gelyk men ziet, was slechts de bevestiging der charter, in

1296 (t) door Hertog Jan H gegeven.

Het zeventigste artikel was insgelyks nieuw, en had be-

trekking tot onze geldelyke aengelegenheden. Zoo men zich

zal herinneren, had Hertog Jan IV zekere pensioenen aen

de Stad overgedragen; en deze had ze in vergelding van

nieuwe voorregten aengenomen , daerby tevens hare inkom-

sten voor de betaling verpandende. Deze lyftogten waren

voor drie, vier of acht levenstyden; maer Philips van Saint-

Pol had ze, op verzoek van Antwerpen, tot éénen levenstyd

ingekort, 't is te zeggen, dat de pensioenen verstierven by

het overlyden der toenmalige togtenaers. Nu beloofde de

nieuwe Hertog, by het bewuste zeventigste artikel, de stad

Antwerpen de bezegelde brieven overtegeven, krachtens

welke zy van de betaling van meergemelde pensioenen voor

altyd zou ontslagen en vrygesteld wezen (2).

De twee eerste jaren der regering van Philips de Goede

viel er te Antwerpen niets meldingswaerdigs voor; tot in

i432, alswanneer onze stad met Bergen-op-Zoom wederom

in geschil geraekte ; doch ditmael werd het pleit niet door

de wapens , maer by gezag van hooger regt beslist.

De Schoutet van Antwerpen ontmoette namelyk, by het

uitoefenen zyner bedieningen , vele hindernissen en moeije-

lykheden; dewyl die van Bergen-op-Zoom beweerden, dat

(1) Zie ons II.« Deel, bladz. 79.

(2) De oorkonde op het stadsarchief , lade K, n. 19ö; en afschrift in

het Rood Fluw. Boeck , fol. 57. De charter is gedrukt in den Lnyster
van Braband, II.» Deel, bladz. 65 en volgende.
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die hertogelyke officier binnen de palen hunner heerlykheid

niets te zeggen noch te gebieden had. De Staten van Bra-
band, van deze zaek kennis genomen hebbende, verwezen
die van Bergen-op-Zoom tot eene geldboete, « van welcken

» broecke ende mesgrype compositie gemaect was, in myns
» genedigen heeren presentie, by sommige van den heeren

» van synen Raide inder stadt van Ghendt, inde raaent van

» Januario xiiij.' twee en dertich (1455 n. s.) ter beden van

» Jonch. Jan van Glymes , heere van Bergen opten Zoom

,

» tot myn voers. heeren behoeff, om de somme van xij.«

» (twaelf honderd) clinckaerts; » en tot het doen van zeker

bedevaert, van welke zy echter, by verdrag met den rent-

meester Peeier van der Eyken, van den jare 1455, werden
vrygesteld, mits betalende nog honderd klinkaerts (1).

Dit geschil met Bergen-op-Zoom was pas ten einde ge-
loopen, als Antwerpen gewikkeld werd in den twist, die in

den zomer deszelfden jaers (2) tusschen de Mechelaers en
Brusselaers uitbrak. Deze laetsten, voor welke onze Stad
party had gelrokken , omdat de Mechelaers te Heffen de
keten in de Senne hadden gespannen, en aldus de scheep-

vaert gestremd, hadden aen de inwooners der hun onder^

hoorige vlekken en dorpen doen verbieden levensmiddelen

naer Mechelen te voeren; en de Meijer van Campenhout,

dit verbod zynde nagekomen , werd er voorbeeldelyk door

de Mechelaers over gestraft (1). De Antwerpenaers , het zy

yvering voor die van Brussel, het zy wrokzucht tegen die

van Mechelen, banden op doodstraf uit het Markgraefschap

de Communeraeesters van Mechelen Aert Bau Aertszoon en

Geeraerd van der Aa, en de Schepenen derzelfde stad, Jan

Bau, ridder, Jakob van Heffene, Geeraerd van Hofstaden,

Hendrik van Rogbrouc, Willem van Ghistele, Hendrik van

Beringen, Marlen van Puerse, Willem deCobbere, Jan van

den Rode, Wouter Tubbake, Jan Matthys en Hendrik
Vetteken. Alle deze heeren werden bovendien verwezen

om in persoon naer Rome in bedevaert te trekken; en den
29." Oclober werd hier het zonderlinge verbod afgekondigd,

dat niemand uit Antwerpen met S. Rombouts processie

mogt gaen, noch den Mechelaren eenige schuld betalen.

Tevens werden er te land en te water allerlei krygstoebe-

reidsels gemaekt.

Onderwylen had de Hertog van Bourgondië alle vyand-
lykheden verboden; maer de Mechelaers bekreunden zich
des te minder om dit verbod, dat de honger hen duchtig
begon te nypen. Langs de landzyde hielden de brusselsche
schutters al de omliggende dorpen bezet, en langs den
waterkant werd allen toevoer door de Antwerpenaers ver-

hinderd
; ook gold het koren te Mechelen drie peeters de

veertel, terwyl men hetzelve in het overige van Braband

(1) Secundum Folumen Privilegiorum , fol. 208. Vergelyk Papebro-
chius, Jnnales Antv., Tom. I, pag. 365, die Blankaerts (Z?to»iitar(/o5)

heeft geschreven. Blykens de rekening van den hier genoemden Rent-
meester, werd de klinkaert soms tegen twintig botdragers , en soms
legen vyf-en-twintig stuivers zes deniers bet stuk gerekend.

(2) Remerus Valerius stelt dit geschil op het jaer 1434.

(1) Papebrochius {^nnales Jntv., Tom I, pag. 364) beweert, dat
deze Meijer gestraft werd , omdat hy te Mechelen levensmiddelen had
aengebragt. Dit moet eene misstelling wezen; want men begrypt niet,
waerom de Mechelaers iemand zouden gestraft hebben , die tegen het
verbod hunner tegenparty en in hun voordeel had gehandeld.
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aen twee peeters de veertel kon bekomen. De Mechelaers

verloren echter den moed niet : zy rustten eenige bargiën

uit, en voeren met dezelve de Dyle en den Rupel af. De
Antwerpenaers lagen met eenige schepen aen de monding

dezer laetste rivier, en hielden dezelve digt gesloten. Indien

men Pastor Valerius moet gelooven, dan hadden de Meche-

laers niets te doen dan zich te vertoonen , om den Antwer-

penaers, die hunne wapens wegwierpen, het op een loopen

te doen stellen; maer Valerius, die slechts zekere Chronyk

van Tongeren schynt te hebben nageschreven, toont zich by
dit zyn verhael zoo partydig als onnauwkeurig. Trouwens,

als de Antwerpenaers op "t water lagen, en zulken schrik

hadden van de Mechelaers, dan behoefden zy niet te gaen

loopen, maer weg te varen; weshalve zy zich gerust de

schande konden sparen hunne wapens daerby wegtewerpen.

Hoe het zy, de vaert op den Rupel werd weder vry,

althans voor het oogenblik. Dit eerste voordeel den Meche-

laren bemoedigd hebbende, trokken zy naer eenen anderen

kant om de Brusselaers optezoeken. Te Ruysbroeck ver-

rasten zy eene van derzelver benden , en namen het dorp met

het kerkhof in. Doch de Brusselaers vloden in de kerk,

alwaer zy zich hardnekkig verdedigden, werpende op de

aenvallers de klokkenklepels, waerdoor vele Mechelaers

verpletterd werden. Deze laetsten konden slechts door den

naderenden nacht tot den aftogt gedwongen worden. Dit

gebeurde den 4.° December 1432.

Nadien werd er nog drie of vier maenden op mechelschen

en brusselschen bodem geroofd en gebrand, tot dat de

Hertog, die over dezen burgerkryg zeer gebelgd was, daed-

werkelyk tusschen de beide partyen optrad. Hy gebood dan.
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dal de keten te Heffen in de Senne gespannen , om de vaert

op Brussel te beletten, zoude gezonken worden tot der tyd

dat het geschil zou geslist wezen (12 January 1433). Het
banvonnis, door de Antwerpenaers en Brusselaers legen de
Communemeesters en Schepenen van Mechelen uitgespro-

ken, werd ook vernietigd (14 January 1433); nochtans

mogten die Magistraten niet binnen de genoemde steden

komen
, waer zy ook geenszins veilig zouden zyn geweest.

Voorts gebood de Hertog aen de ingezetenen der drie steden,

samen in goede verstandhouding te leven (12 Mei 1433) , en
beloofde hun eene beslissing Ie nemen, drie maenden na zyne

terugkomst (26 Mei). Hy was toen op het punt om naer

Bourgondië te vertrekken, en als hy in 1434 van daer
terugkwam, was hy gevolgd van zes honderd ruiters, en had
het vast opzet een voor 's lands belangen en het vorstelyk

gezag schadelyk conflict te dempen. Op zyn verzoek bewil-

ligden de Mechelaers de rivier voorloopig vry te laten; en er

volgden eenige jaren rust in Braband (I).

Er was toen ter tyd te Rupelmonde een kastelein met
name Jan van Commene, raedsman en kamerheer des
Hertogs van Bourgondië, en Opperbaljuw van Vlaende-
ren (2). Daer hy, ten gevolge zyner hofsche ambtsbetrek-
kingen, uil het slot van Rupelmonde byna gedurig afwezi tr

9

(1) Papebrochius, Annalcs Antv., Tom. ï, pag. 364, volgens de
Uironyk van den Kanonik Snyders; Remerus Valerius, Chronf/k van
Mechelen, bladz. 148; Gyzeleers-Thys, Adilitions et correetions d fa
nottce sur les archives de lifalines , Tom. II, pag. 8o et suiv. Vergelyk
A. Henne's Hisloire de la ville de Bruxelles, Tom. I, pag. 237.

^^^^^ ï'Espinoy, Recherches des AnÜquitez et Noblesse de Ffandre,
pag. 326 el suivanles.

DEEL III.
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was, deed hy zich op hetzelve vertegenwoordigen door

Geeraerd Stragier, die den titel van Stedehouder had.

Deze slotvoogd had zekeren Willem Leirbuys, Meijer van

Schelle, op de Schelde onderschept, en zyn schip met des-

zelfs lading verbeurd verklaerd, onder voorwendsel, dat

hy eenen vlaemschen balling was; maer dit gaf hem geens-

zins het regt dien Meijer geweld of overlast aentedoen.

Ook, op de aenklagt door dezen by de Burgemeesters van

Antwerpen ingediend, werd Geeraerd Stragier voor onzen

Schepenraed gedagvaerd. Niet alleen gewaerdigde hy voor

onze Vierschaer te verschvnen , maer ondernam ook zich te

verdedigen. Zyne verdediging berustte hoofdzakelyk op

eenen brief der Wethouderen van Rupelmonde aen degene

van Antwerpen, die verklaerden, dat « Willem Laribus

» ballinc (was) by der Wet van Gent, ende datte, alsoe men

» seyt, van diefte. » De lieden van Rupelmonde waschten

zich voorts de handen omtrent het gebeurde, zeggende, dat

noch de Kastelein , noch zyn Stedehouder « vanghers oft

» maenders bynnen der poirt voirs. waren, noch enige

» jurisdictie over hen hadden. » De zaek eindigde den

1." October 1432, door de veroordeeling van Geeraerd

Stragier tot de wedergave van het verbeurdverklaerde schip

met deszelfs lading; benevens een schuitje, aen eenen poorter

van Antwerpen toebehooreude, dat te Cruybeke was driftig

geworden, en aldaer werd aengehouden. De slotvoogd

nam dit vonnis met alle inschikkelykheid aen : hy zond de

beide vaertuigen terug, en betaelde aen Willem Leirbuys

eene schadeloosstelling voor twee aerden potten , welke uit

diens schip waren verdwenen. Eene looden sompe (kolf),

welke hy daerin had gevonden , of van zynen gevangene had

afgenomen , zond hy aen ons Magistraet « metten articulen

» die hy totten voirg. Leirbuys te zeggen hadde, » waer-

schynlyk om hem van gewelddadigheid te beschuldigen (1).

Uit dit voorval moet men echter niet opmaken, dat

Rupelmonde te Antwerpen zyne vonnissen haelde; het

gold hier alleenlyk de beteugeling van het misdryf roeve op

den stroom, zoo het in de oude stukken heet, of het regt

dier beteugeling; want er werd door de stad aen Stragier

« sunderlinge onderwys gedaen dat hy gheen bewaic en

» hadde noch schuldich en was te hebben opte riuiere

» noch opten stroem aldair. » Nochtans waren er plaetsen,

buiten de palen van het Markgraefschap gelegen , die zich

in het eerstgenoemde geval bevonden.

Zoo had ïheodoricus van Haren, Abt van Tongerloo,

den 8.° Augusty 1437 verkregen, dat de twee hem onder-

hoorige dorpen Ravels en Eelen, naby Turnhout, niet aldaer,

maer te Antwerpen hunne hoofdbank zouden hebben (2).

Ook Dendermonde haelde te Antwerpen zyne hoofdvon-

nissen, blykens een diploom van Hertog Philips de Goede;

eventwel kon die plaets over de te Antwerpen gevelde

hoofdvonnissen by den Raed van Gent in beroep gaen (3).

Zoo gebeurde het in 1451, dat er een Engelschman, met
name Willem Pencolen, in geding zynde met Jan van

Somerghem, en de antwerpsche Schepenbank den beschul-

digde hebbende vrygesproken , die van Dendermonde over

(1) Bocck metten Berderen, fol. 254.

(2) Ibulem, fol. 141.

(3) Groot Pap. Priv. Bocck, fol. 86.

«t
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dit vonnis te Gent beriepen, doch de Raed dier Stad

bevestigde hetzelve (4).

Noch de Pensionaris Nys, noch Lindanus hebben ons

omtrent den oorsprong van dit regtsgebruïk kunnen te

regt wyzen ; maer het zou wel kunnen wezen , dat hetzelve

zyn begin genomen had onder de regering van Lodewyk van

Male of van Philips de Stoute, toen wy onder het gebied

van Vlaenderen stonden. Wy hebben buitendien nog vele

andere betrekkingen met dit gewest gehad , doch welke zich

even weinig laten verklaren. Twee voorbeelden gaen dit

ons gezegde bewyzen.

Het overlyden van Koning Rarel de Schoone, ten jare

1528, den franschen troon zonder erfgenaem hebbende

gelaten, gaf dit in Vlaenderen aenleiding tot verschrikke-

lyke onlusten, welke voomamelyk door de Bruggelingen

werden aengeslookt, en eindelyk door Philips van Valois,

by den slag van Cassel, in veel vlaemsch bloed gedempt

werden. Het is weinig te denken , dat onze Antwerpenaers

in eenigerwyze met deze beroerten gemoeid zyn geweest;

nochtans heeft de samensteller van het Boeck der Tyden het

volgende voorval aengeteekend , hetwelk anders tot ons

Tweede Tydvak behoort.

« Anno Domini 1328, was den stryt tot Cassele , ende

» corts daerna noch eenen stryt tot Baesele, doen die van

9 Antwerpen dat slot Altena genomen hadden, daer vele

» Vlamingen bleven doot ende ghevanghen. »

Dit slot Altena of Outena was gelegen tusschen Burcht

en Basel. Het bestond nog in 1460; doch ten tyde van

(1) Papebrochius , Annales Antv,» Tom. II, pag. 5.

Mercator (1590) was hetzelve vernield. Welke reden hadden

nu de Antwerpenaers om dit slot aentetasten en intenemen?

Was het een roofslot, en belemmerden de Kasteleinen de

vi7e vaert op de Schelde? Zulks ware niet onwaerschynlyk

;

maer anders zeer nauwkeurige schryvers, gelyk Gramaye

en Papebrochius, maken van deze gebeurtenis geen gewag.

Insgelyks weet men niet , door welke reden , oorzaek of

uitdaging, ten jare 1435 den 12." Juny, een klein getal

Vlamingen de Schelde overkwamen, gewapenderhand in de

Stad vielen, en tot aen de Kleine Markt doordrongen ; doch

hier werden zy door de van alle zyden toegesnelde burgers

bestookt en neérgehakt ; de lyken der gesneuvelden werden

in eenen daeromtrent staenden put geworpen. De chrony-

ken en de volksoverleveringen voegen hierby, dat de straet,

waer de Vlamingen verslagen werden, daervan den naem

van Vlaminckxveld heeft behouden; terwyl degene langs

welke de burgers onder het geroep van Houdt aen! toescho-

ten, dien van Houdaemtje of Houdaenstraet bekwam. De
put, waerin der vyanden lyken werden gesmeten, hiet den

Schutterspüt, en moet zich bevonden hebben daer waer nu

op de Kleine Markt nog eene pomp staet. De toepassingen

dezer benamingen op de gebeurtenis zyn echter louter

verdichtsels; want men vindt in de Oude Topographie, dat

er by den naem van Vlemincksveld aen eenen familienaem

moet gedacht worden; dat, reeds in 1396, de zoogenaemde

Schutterspüt onder den naem van 's Gortersput bekend was,

waervan het eerste baerblykelyk eene afwyking is; en dat

de huidige Houdaenstraet geenen oorlogskreet tot grond
van haren naem heeft, maer wel het oude woord owc^ane,

eene schutting of dam om het water optehouden.
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Wat er van die benamingen zy, daer de Vlamingen in

veel Ie gering getal waren, om de stad te overmeesteren en

onder hun bedwang te houden, kan men gissen, dat zy

geen ander doel hadden, dan roof en brand te stichten.

Het schynt ook , dat degenen die dezen vermelelen aenslag

bestonden , tot de soldeniers van Philips de Goede behoor-

den. Dit is zeker, dat de Hertog, toen hy het gebeurde

vernam, zich zeer gestoord hield; want hy beweerde dat

men de Vlamingen had moeten gevangen nemen en niet

doodslaen.

De bewering des Hertogs was echter onredelyk; niet

alleen omdat het vlaemsche geboefte, door zynen dollen en

onuitgedaegden aenval, het regt der lieden geschonden en

daervoor de verdiende straf ontvangen had, maer ook

omdat Philips wist of moest weten , dat hy in geene stad

van Braband meer geldmiddelen kon vinden dan in de

onze (i). Het lag dus in 's Hertogs welbegrepen belang

Antwerpen niet te kwellen; en eene nauwgepaste billykheid

vorderde, dat hy de verdelging van een handvol zyner

vlaemsche soldeniers, niet erger opnam dan degene van

alle andere stroopparty.

De geldmagt van Antwerpen begon toen trouwens alom

bekend te worden , en laet zich afmeten uit de vaerdigheid

waermede onze stad hare aendeelen in de beden voldeed.

Aldus by de bede van 325,000 schilden, in 1433 door de

Staten van Braband ingewilligd, betaelde zy den 11." Mei

817 schilden (I); en den 8.° November daeraenvolgende 3000

gouden peeters, als bydrage in het voorschot of leening van

30,000 peeters by de Staten toegestaen (2). Eene gelyke

som van 3000 peeters werd in het begin des volgenden jaers

betaeld , blykens de daeraf beslaende kwittancie van den

hertogelyken rentmeester Peeter van der Eycken (3). Ein-

delyk in 1433 had de Stad nog toegestaen eerst 3200

Philipsgulden , als haer aendeel by de uitgeschreven ligting

van 40,000 Philipsgulden; en daerna 10,000 Philipsryders

,

om welke som byeen te krygen, zy nieuwe lyfrenten uitgaf.

Het is waer, dat haer ter zelfder tyd een gedeelte der herto-

gelyke tollen werden aengewezen, met welker opbrengst zy

hare voorschotten moest goedmaken (4).

Zoo vele en zoo groote diensten schenen ondertusschen op
het gemoed van Philips geen vat te hebben; en het liep niet

lang aen , of hy vond gelegenheid , ons de in het Vleminckx-

veld behaelde overwinning te doen boeten. Zie hier hoe de

(1) Zelfs Brussel stond onder die belrekking niet boven Antwerpen.
Reeds in 1431 hadden de Brusselaers aen den Hertog verloond> dat
hunne stad arm en onmaglig was; terwyl Antwerpen ryk en vermogend
zynde, gemakkelyk kon betalen. De Brusselaers meenden minder ons
daermede lof toelezwaeijen , dan zich een gedeelte der beden van den
hals te schuiven. Dit gelukte hun werkelyk : by charter van 12 Juny
1431 beval Philips de Goede, dat die van Brussel in de bede slechts

zooveel zouden betalen als die van Antwerpen {Luyster van Braband

»

II.« Deel, bladz. 84),

(1) Charter van 11 Mei 1433, lade K, n. 199.

(2) Charter van 8 November 1433, lade K, n. 200.

(3) Charter van 13 February 1433 (1434 n. s.) lade K, n. 201.

(4) Charters van 25 Maert, 23 July en 1 September 143o, lade K,
n. 203 , 204 en 203 op het stadsarchief. Hetzelfde jaer belastte zich

de Stad de beden van Austruweel te belalen, mits dit dorp jaerlyks
aen Antwerpen eenen cyns van 48 gulden zoude voldoen {Invcnt,

Privilegiorum ^lio).
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zaek zich toedroeg, volgens de jaerboeken van Papebrochius,

Valkenisse en Caiikerken.

Philips de Goede was wel een der magtigste europische

vorsten van dien tyd, maer nochtans byna gedurig op geld

uit. In den herfst van het jaer 4434 had hy op de Honte,

voor Calloo, een dier gewapende vaertuigen, welke men

hulken noemde, doen leggen , ten einde aldaer den haringtol

te vorderen, van de schepen die de Schelde opvoeren. Deze

maetregel belemmerde grootelyks de vrye vaert op den

stroom, zoodat er in de steden van Braband veel misnoe-

gen oprees. Die van Antwerpen , wien de zaek meest hin-

derlyk was, beweerden, en niet zonder reden, dat dit

streed met hunne privilegiën ; en , steunende op hun verbond

met Leuven en Brussel, waegden zy gemelden tol met ge-

weld te vernietigen. Den 2." Maert 1455 haelden zy dan ook

de hulk gewapenderhand uit de Honte, en leidden ze met

hare manschap, bestaende uit vyftien bedienaers, achter de

abtdy van S. Michiels.

Eerst zond de Hertog, over dezen aenslag gebelgd, zyne

kommissarissen , om « te informeren ende dairna daer af te

» doen gescien alzo behoren soude ; » doch onze Stad wei-

gerde met die afgevaerdigden in onderhandeling te treden,

tot dat Philips « ten lesten dede segghen dat hy meyninge

» hadde cortelinge in zyns selfs persoens (te Antwerpen) te

» comen, om zich op die gelegenheyt van allen zaecken te •

» informeren ende dair inne te doen gescien alzo behoren

» soude. » Maer als hy zyne officieren van zyne herberghen

(kwarliermeesters) had vooruit gezonden , « is die gemeynte

» grootelic beruert geweest, vuegde sich ter wapenen,

» makende gatere ende weghe doir die muren van zyner

Ito
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» herbergen aldaer (in S. Michielsklooster) , vermelsende

» eenige porten der selver zyne herbergen, stellende capi-

» teynen, ende anders alle zaicken vorsettende, gelyc ende
» in alle die manieren of zy met macht ende fortchen hem
» weren ende wederstaen wouden in der selver zyne stad te

» comen ende zyn heerlicheyt aldair te gebruiken (1). »

Volgens Monstrelet verkoos men het klooster tot verde-

digingsplaets, omdat de Abt by de Anlwerpenaers verdacht
was met het volk van den Hertog aentespannen, en zou de
abtdy een zoo sterk gebouw geweest zyn , dat al wie er
meester van was, de stad ligtelyk kon overrompelen; maer
Monstrelet schynt van onze oude topographie geen nauw-
keurig denkbeeld te hebben gehad (2).

Ligt was het te voorzien , dat de Hertog over het ge-

pleegde geweld niet weinig vertoornd zoude wezen ; en
welhaest vernam men, dat hy besloten had hetzelve den
Antwerpenaren duer betaeld te zetten. Doch de burgers

,

het onweer ziende aenkomen, hadden alles tot het doorstaen
van een beleg bereid. Wel werd de magtige Bourgondiër
door deze toebereidsels niet afgeschrikt; maer hy had
geoordeeld, dat hy hier het bloed zyner onderdanen kon
sparen, en toch door een ander dwangmiddel zyn doel

langzaem, maer zeker, zoude kunnen bereiken. Hy deed dan
in al de steden van Braband, Vlaenderen, Limburg, en in

den lande van Overmaes afkondigen, dat het op doodstraffe

verboden wasAntwerpen eenige levensmiddelen toetevoeren,

(1) Brief van Philips, by Gyseleers-Thys , Additions et corrections,
Tom. II, pag. Hl et suivantes.

(2) De Barante (Histoire des Ducs de Bourgogne, Tom. V, pag. 52-54,
édit. Wouters) heeft Monstrelet slechts nageschreven.

III DEEL. |g
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of eenige betrekking of koopmanschap roet de inwooners

te hebben; en alzoo werd onze stad van alle gemeenschap

met het omliggende land uitgesloten. Deze soort van blok-

kade veroorzaekte weldra een mangel van eetwaren en eene

ongemeene duerte. Te vergeefs bleef men van de andere

brabandsche steden hulp verwachten : geene derzelve trok

zich onze zaek aen ! Nu volgde ook hetgeen doorgaens in

zulke benauwde oogenblikken wordt waergenomen : het

grauw door den honger verbitterd, sloeg den 28." October

aen het muiten , en plunderde de wooningen van verschei-

dene Wethouderen.

Nadat het oproer gestild was, kreeg het gemeen berouw

over de gepleegde baldadigheden ; doch, daer men van eene

andere zyde genoegzaem merkte dat de toestand niet

houbaer was, werd men te rade om zich te onderwerpen.

Dierhalve werden er eenigen van den Raed en het volk

afgezonden om den Hertog te verbidden. Philips de Goede

was uit den aerd geen kwaed mensch , als men maer zyne

staetkundige oogmerken niet dwarsboomde. Hy liet zich

dan ook door de afgevaerdigden bewegen ; zoodat het den

26.° December 1455 tot eene verzoening kwam, en wel op

de volgende voorwaerden :

Vooreerst moesten die van Antwerpen tot hunnen ge-

duchten heer komen , in zulke plaets van Braband als het

hem zoude gelieven te bepalen. Daer moesten zy bekennen

dat zy ongelyk gehad hadden , hun leedwezen over de ge-

pleegde misgrepen betuigen, en Zyne Hoogheid smeeken

hun genade en vergiffenis te schenken.

Item, de eerste reis dat het Philips zoude behagen te

Antwerpen Ie komen, moesten degenen van de Wet, te weten
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Burgermeesters, Schepenen en Dekens der Ambachten,

hem barvoets buiten de stad te gemoet gaen , en hem ins-

gelyks om genade roepen.

Item, dat by diezelfde intrede de stadspoorten uit hare

herren of hengsels zouden worden geligt en op den grond

neergelegd.

Item, dat hetgeen aen den muer van S. Michielsklooster

was toegemetseld en afgebroken, zoude hersteld en vermaekt

worden, alleenlyk om 's Hertogs welbehagen te voldoen;

mits er daerna mede te handelen volgens de privilegiën van

de stad en de abtdy.

Item, dat de hulk in denzelfden staet hersteld en tot

dezelfde plaets terug gevoerd moest worden , van waer men

haer gehaeld had, en wel vóór den 15.° July 1436, zonder

benadeeling der palen en regten van den lande van Braband.

Item, tot profytelyke herstelling der schade, moesten die

van Antwerpen aen hunnen geduchten heer betalen veertig

duizend Philipsgulden: te weten, twintig duizend in gereeden

gelde, tien duizend binnen de termynen te bepalen met Guy
Guibbaut, rentmeester des Hertogs, en de overige tien

duizend zouden besteed worden aen de versterking der

Burgt van Antwerpen.

De volgende punten hadden de Antwerpenaers ootmoe-

delyk verzocht dat hun geduchte heer geliefde in te

willigen, en waren mede by de overeenkomst opgenomen :

Vooreerst, dal het verbod van toevoer van levensmiddelen

zou worden opgeheven , en dat al de antwerpsche poorters

,

welke men hier en daer gevangen had, zouden worden
geslaekt en losgelaten.

Item, dat de vrye vaert op de Honte zoude hersteld

m
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worden, zoo als dezelve voordezen was, en dat er kommis-

sarissen zouden worden benoemd , om het aloude herkomen

dier vrye vaert te onderzoeken en te bestatigen.

Item, dat het octrooi tot heffing deraccyzen, van i43l,

welks vergunning de Stad zestien honderd Vranxe kroonen

eens had betaeld, na deszelfs verval voor vyftien jaren

zoude worden verlengd, en wel op voorwaerde van by
voortduring ieder jaer aen den Hertog te betalen duizend

oude schilden, elk van zestien oude groeten.

Item, dat de Hertog te vrede zoude wezen, dat de vier-

en-twintig Ambachten op twaelf zouden worden gebragt;

waeruit jaerlyks twaelf Raedsleden zouden worden gekozen,

van welke er twee Pensionarissen zouden wezen.

Item, dat er voortaen een Onderschoutet zoude wezen

,

welke door den Hertog zoude benoemd enaengesteld worden.

Item, dat de Hertog, zyn vonnis uitsprekende, verklaren

zoude, dat hy de goede lieden van Antwerpen, zoo in het

algemeen als in het byzonder in genade aennam ; en dat ter

beneerstiging Zyner Hoogheid de ban door die van Gent

gemaekt, zoude herroepen worden (1).

Deze punten aldus van weerskanten geregeld en aengeno-

men zynde, werden de brieven van kwytschelding en ver-

zoening den 1.° February 1436 door Jan Bont, Kanselier van

Braband, aen de Stad overg^even. De notaris Van der Beke

maekte er proces-verbael van op, ter bestatiging, dat

(1) De oorkonde dezes verdrags van onderwerping staet in Wiilems
Mengelingen, bladz. 313; maer men moet opmerken, dat verscheidene
van deszelfs bepalingen het onderwerp van byzondere charters waren

,

thans nog voorhanden op het stadsarchief, lade K, n. 206, 207, 208,
209, 210, 212, 213 en 214.

degenen die den 28.° October des vorigen jaers op het

stadhuis de loepinghe (oploop) maekten, in deze vergiffenis

niet begrepen waren (1). De boet of belasting van veertig

duizend Philipsgulden werd nog in den loop des gemelden

jaers aengezuiverd, blykens eene hertogelyke charter van

18 Mei, en eene kwittancie van den rentmeester Peeter van

der Eycken, van 18 Augusty (2).

Twee punten verdienen by het hierboven vermelde

verdrag byzondere toelichting : de instelling van den

Onderschoutet, en degene der twaelf Ambachtsraden.

Tot dusverre had onze Schoutet geenen plaetsvervanger

of medehelper gehad. Van ouds waren hem wel twee knapen

toegevoegd geweest, en Jan Hl had er in 1342 nog tweeby-

gedaen; welke laetsten wederom afgeschaft zynde, had

Philips de Goede het getal der knapen in 1431 andermael

op vier gebragt (3). Maer deze knapen waren slechts onder-

hoorige dienaers, welke, in geval van ziekte of afwezigheid

des Schoutets, niets vermogten. Om dan in deze zwarighe-

den te voorzien, was een Onderschoutet ingesteld gewor-

den (4). Deze ambtenaer werd met dezelfde magt als de

(1) De oorkonde op het stadsarchief, lade K, n. 215.

(2) De oorkonde op het stadsarchief, lade K, n. 216. Het valt te

bemerken
, dat dit document slechts de twee laetste vierendeelen der

boete betreft. De kwittancie der twee eerste vierendeelen (twintig dui-
zend Philipsgulden gereeden gelde) is niet voorhanden. Petrus Verulius,
die de boet op zestig duizend ryders begroot, zal onnauwkeurige narig-
ten gehad hebben.

(3) Charter van 24 Mei U31. De oorkonde op het stadsarchief, lade K,
n. 198, en afschrift in het Prim. Vol. Priv., fol. 103.

(4) De oorkonde op het stadsarchief, lade K, n. 213, en afschrift in
het Secundum Volumen Privilegiorum , fol. 133.
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Schoutet bekleed; alleenlyk mogt hy mei niemand over

eenig misdryf compositie of vergelyk treffen , noch de boeten

bepalen , zonder de toestemming van zynen onmiddelyken

overste. Eene ordonnancie van Burgemeesters en Schepenen

van den jare 1452 bepaeld hebbende, dat de Schoutet alle

vrydagen in de Vierschaer moest aenwezig zyn, waervoor hy

van ieder poorter vier grooten zoude ontvangen , werd deze

verpligting, met het daeraen verbonden voorregt, tot den

Ouderschoutet uitgestrekt, telkens wanneer deze in de

afwezigheid des Schoutets zou fungeren. Voor het overige

mogt deze officier, wanneer hy in het publiek verscheen,

de Korte Roede voor zich doen gaen ; welke toelating in

1460 werd bevestigd (1).

De instelling der twaelf Raedsleden uit de Ambachten

was een vry gewigtig voorregt, in dezen zin, dat de neringen

bestendig met den gang en de aengelegenheden van het

stadsbestuer bekend werden gehouden. De verkiezing dezer

mannen geschiedde echter niet regtstreeks; de neringen

hadden eigenlyk maer het regt, om de kandidaten voorte-

stellen. Ieder der twaelf Ambachten koos jaerlyks op

S. Andriesdag onder zyne leden vier persoonen : van deze

acht-en-veertig kandidaten werden er door de kommissa-

rissen van den Hove twaelf gekozen, en deze laetsten kozen

(1) Sec. y,Priv., fol. 177,enPnfn. Vol.Priv.» fol. 133. Men vindt in hel

Klein Pap, Priv. Boeck, fol. 75, dat er in 1473 door den Raed twee
Onderschoutetten werden aengesteld, buiten dengenen welken de Hertog

benoemde. Deze twee Onderschoutetten moesten dezelfde magt hebben
als degene van den Hertog ; maer zy werden weldra afgeschaft , als

blykt uit de kommissie daertoe aen zekeren Hieronymus Michielsens

gegeven (Papebrocbius, AnnaUa Antv., Tom. H, pag. 153).

onder hen de twee Rentmeesters. Dit was het begin van de

raedsvergadering, in welke die twaelf mannen alle maenda-

gen plegen te zitten , en welke men den Maendagschen Raed

noemde. Deze Raedslieden namen geene afdoende beslissing,

maer slechts beramingen over hetgene tot algemeen welzyn

kon gedaen en aen den Raed voorgesteld worden. Zy han-

delden over de stedelyke policie en vrydommen, over de

zaken betreffende de scheidspalen van het grondgebied der

stad enz. De zittingen van den Maendagschen Raed begon-

nen door het bywoonen eener Misse, welke op het Schepen-

huis werd gelezen. De zitting eens geopend zynde, mogt

geen der Raedsleden vóór het opheffen der vergadering uit

de zael gaen , en niemand mogt gedurende dien tyd in de

raedkamer treden (1).

De eerste Raedsleden uit de twaelf Ambachten , werden

op hel einde van 1436 gekozen, en waren dus in functie

gedurende byna het gansche jaer 1437; althans vermeenen

wy den tekst van Papebrochius aldus te moeten verstaen.

In hetzelfde jaer 1437 was er een geschil met Rrussel.

Meester Jan Pot, oud-sekretaris van Antwerpen, doch die

aen zyn poorterschap verzaekt had, en zich te Rrussel was

gaen nederzetten, werd hier veroordeeld tot eene boet van

honderd en vyftig zilveren marken. Hierover klaegden de

Rrusselaers, als ware zulks tegen het verbond van 1428

gebeurd; maer de Anlwerpenaers hielden staende, dat de

veroordeeling van Pot wettig was, als geschied zynde vóór

(1) De naleving van deze en andere punten was aen boeten onder-
schikt, welke by een reglement van 8 November 1464 werden bepaeld
(Zie PapebiDchius, Annales Antv,, Tom. I, pag. 391).
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zyne opneming by de brusselsche burgery. Zy stemden er

echter in toe, het vonnis te vernietigen, nadat de Hertog

aen zyn aendeel in de boet verzaekt had. Dan, daer er

korts daerna een nieuw geschil oprees , wegens de veroor-

deelingeu door het Magistraet van Antwerpen tegen eenige

in het Markgraefschap woonende burgers uitgesproken,

werd er, om de vernieuwing van zulke moeijelykheden te

voorkomen, den 21." Juny 1437, tusschen de twee steden

eene overeenkomst gesloten. By dezelve werd bepaeld, dat

wanneer een Brusselaer buiten de stad Antwerpen, doch

binnen het Markgraefschap, iets zoude misdaen hebben,

wegens hetwelk hy voor den Heer der plaetse kon gedaegd

worden , met gevaer van hoofd of lid te verliezen , en hy

zich wilde stellen onder het sladsregt van Brussel : dat hy

dan voor de Vierschaer dier stad gedagvaerd moest worden,

om daer zyn vonnis te halen; ten ware hy iets tegen de

«itspraek van het Magistraet van Antwerpen mogt bedreven

hebben, in welk geval hy voor dit laetste moest te regt staen (1).

Het gel>eurde met Brussel strekke ten bewyze, dat de

Antwerpenaers des noode hun aloud justicie-regt met

kracht en klem wisten te doen gelden. Met gelyke streng-

heid handhaefden zy hetzelve in een ander geval, namelyk

toen zy, in het jaer 1417, na driemael aen die van Hoog-

straten te hebben geschreven , gewapenderhand derwaerts

trokken, en zekeren gebannen knecht van daer haelden, die

daegs na zyne aenkomst te Antwerpen onthoofd werd (2).

(1) Papebrochius, Annales Antv., Tom. I, pag. 289. Vergelyk Wouters
en Henne, Hiitoirc de Bruxelles, Tom. I, pag. 243.

(2) Oudt regüter metten berderen, fol. 244, verso. Hel verhael der
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Ondertusschen waren er vyf jaren verloopen , sedert dat

de deuren der stadspoorten uit hare herren waren geligt en

op den grond waren blyven liggen , weshalve de stad geheel

zaek is waerd hier opgenomen te worden : « Int jaer ons heeren m. eccc
ende xvij in de maent van Ociobri, soe wert te Hoecbstraten geuangen
j knecht, gheheeten Aerds Willems metier j ore, de welke knecht
onlangx daer te voren hier vuler stad ende buten mercgreefscepe
ghesegt was op ziin hooi, mids dat hi j Peteren Jan Heyns swaerlic
hadde helpen quetsin zonder redene, ende daer en bouen inden merc-
greefscepe comen was vele onseden ende ouerdaden bedriuende eer hi
na vutwisen siinre correctie, den heere ende partien ghebeterl hadde'
Dit hier aldus ter kennessen comen ziinde, soe sondde de stad daervan
tsheren ende vander stad wegen Gielise Putoer, den Roede drager ende
Janne Camerlinc, Siocdrager, eysschende, begerende ende verzuekende
ane den Drossate ende ane den Scoulhete theren van Hoeclistraten , dat
van rechts wegen dalmen hen den vors. Arde, na ons genedigh heren
heerhcheit ende siinre stad recht van Antwerpen, leveren wilde, toter
stad behouf

,
omme daer voert mede te doene ende te volvueren ons

vors. gened. heren heerlicheit ende siinre vors. stad recht. In dvvelc hen
de de vors. Drossate ende Schouteth weigerden, seggende dat zy des
in gheenre vuegen doen en dorsten, het en ware bi beuele vanden vors.
heere van Hoecbstraten; daer doen de vors. Gielys ende Jan trocken
biden heere van Hoechslraten , op thuys te Ghelmen , aen hem verzue-
kende als bouen, dat hi hem den vors. Aerde hadde willen doen
leueren, daer hem de vors. heere van Hoechslraten met alrehande
woerden zeere in weigerde, ende des niet doen en wilde. Item, daerna
soe zonde de stad aldaer ane den heere vors. ende ane sinen Drossate
ende Scoulhei Her Gheldolue van der Zenneu, ridder, Scepenen, den
seluen Aerde te heisschende, daer hen de vors. heere Drossate ende
Scoulhete al noch zeer in weygerden, ais bouen. Item, ten derdenmale
soe sondde de vors. stad noch te Hoechslraten her Philipse vander
Conderborch, riddere, Scoulhei tAniwerpen, heer Geldolue vander
Zennen. riddere, ende Coslene van Kets, Scepenen van hier, aenden
vors. heere, heysschende den vors. Arnde van rechts wegen , als bouen

,

m presentien vanden Scepenen vors. die hi hem alnoch daer zeere in
weygerde, ende en wouls niet doen. Ende daer na ten vierdenmale soe
sendde de stad te Hoechslraten her Philipse vors., Gielyse Damaes,
Burgermeester, Clause vander Eist ende Laureyse van Aerschot, Scepe-
nen, ende een deel voetboghe ende hantboghe schutteren , vserende ons

DEEL III. j'?
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open en onvry was. De chronyk van den Kanon ik Snyders

zegt, dat die deuren van yzer of met yzeren platen beslagen

waren ; maer zy kunnen ook wel yzeren hekken zyn geweest.

Hoe het zy, Hertog Philips, ten jare 1440 in S. Bernards-

abtdy zynde aengekomen, liet zich vermurwen door het

smeeken van zyne echtgenoote, Isabella van Portugael,

Hertogin van Bourgondië, en door het aenbod van zes

duizend Philipsryders, hem door de Antwerpenaers gedaen,

welke som hem in twee reizen zoude betaeld worden : de

eene te Pinkster en de andere te Baefmis (1). Diensvolgens

verscheen den 5.° September eene charter, waerby de qotd%

Hertog verklaerde, zyne stad Antwerpen met hare inwooners

in genade te ontvangen , haer het artikel betrekkelyk het

uithangen der poorten kwytleschelden , en dait af wel

content ende te vreden te zyn (2). Maer daer de som van zes

duizend Philipsryders welligt te gering werd geoordeeld , in

evenredigheid van het inhangen der stadspoorten , vonden

de hertogelyke rentmeesters middel , om de Stad nog iets

meer aftetroggelen ; namelyk twee duizend Philipsryders,

als aendeel van Antwerpen in de bede van de dertigdui-

zend; en omtrent 430 ponden groot, als bedrag van de

termen der rente door den Hertog op de Lakenhal bezeten,

welke rente in geen negen jaer was betaeld geweest, blykens

gen. beeren beerlicheit ende der stad recht, ende sloegen den vors.

Aerde vulen yseren tsvorsters huys te Hoechstraten , ende bracbtene

bier in steen , ende wert des anders daigbs op eenen saterdacb hier

voerder stadbuys ontboot, na yutwisen siinre correctien.

»

(1) Op bet stadsarchief, lade K, n. 224.

(2) Oorkonde in lade K , n. 223 , en afschrift in het Groot Pap. Priv,

Boeck, fol. 213. De charter staet gedrukt in Willems Mengelingen van

vaderlandschen inhoud, bladz. 320.

kwittancie daeraf den 21.° November 4440 door Peeter

van der Eycken gegeven (1).

Na deze wedergave der stadspoorten , kwam hier binnen

Joannes de Burgundia, Bisschop van Rameryk, om de stad

uit den kerkban te ontslaen; want ook dit dwangmiddel

was door Philips aengewend geweest om de Antwerpenaers

ten onder te brengen. Hel bisschoppelyk diploom daervan

is van 3 October 1440, en er wordt in gezeid, dat de Prelaet

de antwerpsche Wethouderen ontslaet en ontlast van alle

excessen en delicten , in en tegen de kerkelyke en geestelyke

jurisdictie des bisdoms begaen (2).

Dezelfde Bisschop sloot met de Stad een verdrag omtrent

het straffen der echtschenders (odu/tert). De Prelaet beweerde

namelyk , dat de echtschenders en overspelers voor het gees-

telyk Hof te Kameryk moesten te regt staen. Dit wilden onze

Magistraten niet toegeven. Integendeel beweerden zy met

allen grond, dat geen poorter van Antwerpen buiten het

Markgraefschap mogt gevonnist worden; maer dat huwelyks-

schendingen en dergelyke feitelykheden de bemoeijingen der

Seyntschepenen aengingen. By dit geschil lag alweer eene

geldkwestie ten gronde. Trouwens, by het concordaet, dat

den 4." November 1440 tusschen de beide partyen tot stand

werd gebragt, kwam men overeen de behandeling der

zaken van echtschending voor vyf jaren aen den Deken en

de Seyntschepenen overtelaten ; maer dat men twee derde

gedeelten der boeten, door de pligtigen te betalen, aen den

Bisschop zoude uitkeeren, en dat het derde gedeelte aen den

(1) Op het stadsarchief, lade K, n. 222 bis, en 227.

(2) Groot Pap. Priv. Bocck , fol. 19.
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Deken en zyne ambtgenooten zoude verblyven. Daerby
verviel ook het merkwaerdig artikel onzer Oude Rechten en

Costumen, volgens hetwelk de Landdeken 's jaers niet meer
dan zeven-en-twinlig paer poorters en poorterssen voor

zyne regtbank mogt dagen (I). Dit concordaet schynt daerna

alle vyf jaren vernieuwd te zyn geworden, en later voor

langeren tyd; want in het jaer 4480, toen Henricus de

Berghis, den Kamerykschen Stoel bekleedde, werd het

concordaet voor negen jaren verlengd; daerna, in het jaer

4501, voor twaelf jaer; en waerschynlyk is men op deze

wyze blyven voortgaen, tot dat Antwerpen zynen eigen

Bisschop verkreeg (2).

Behalve bet ernstig geschil over de hulk en de haringtol

,

en eer dat hetzelve geheel was bygelegd , had de Stad hare

privilegiën tegen meer andere aenmatigingen van Philips de

Goede te verdedigen.

Het geviel namelyk in 1458, dat er te Antwerpen twee
gentsche ballingen, met name Jan van Papeghem en Jan

Sobels, werden gevangen genomen, welke de Hertog verzocht

dat men hem zoude overleveren. Onze Wethouderen ver-

schoonden zich deze bede intewilligen , en wel opgrond dat

zulks strydig was met het aloud privilegie der Stad, ingevolge

hetwelk alwie te Antwerpen werd aengehouden , voor onze

Vierschaer moest te regt staen. Philips maekte geene zwa-

righeid dit privilegie te erkennen; doch verzekerde tevens,

i

(1) Zie het art. vij der Oude Rechten, Costumen eridc herbringen , in
de Bylagen van ons II.* Deel , bladz. 492.

(2) De drie hier beroepen aklen staen in het Groot Pap. Priv. Boeck,
fol. 19 verso, 272 en 273. Zie Diercxsens, Tom. III, pag. 213.

iPfi
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dat de inwilliging van zyn verzoek niet als eene krenking

of benadeeling der stedelyke vryheden moest worden be-

schouwd. Na eenige andere onderhandelingen stemde het

Magistraet daerin toe, dat de gevangenen te Brussel onder-

boord werden, maer op voorwaerde, byaldien zy pligtig

werden bevonden, dat men ze naer Antwerpen zoude

terugvoeren, om hier hun vonnis te hooren en hunne straf

te ondergaen. Philips, daermede niet te vrede zvnde.

schreef andermael aen de Wethouderen, verzoekende dat

men de zaek voor deze reis zoo nauw niet zoude opnemen,

en zyn vorstelyk woord verpandende, dat deze onregelmatig-

heid of onwettigheid voor het toekomende zonder gevolg

zoude blyven, en nimmer als beginsel ofte stelregel zou

kunnen ingeroepen worden (4). Of de ballingen nu werden

geleverd, is ons, by mangel van bescheeden, niet gebleken.

De tientallige reeks van jaren, welke wy in overzigt

komen te nemen, werden bovendien gekenmerkt door eene

schier onafgebroken duerte. De sekretaris Loyens legt

gansch de schuld daervan den opkooperen van levensmid-

delen te laste; en trouwens men vindt nergens van misgewas

gewag gemaekt. In enkele provinciën, met name in Vries-

land en Groningen, vielen groote watervloeden , waerdoor

de bezaeide landen bedorven werden; andere gewesten

werden door den oorlog verwoest, en daer bleven de akkers

veelal onbezaeid. Maer die plaetselyke rampen konden op
den prys der granen eenen zoodanigen invloed niet hebben.

(1) De brief des Herlogs, van 23 Augusty 1438, is op het stads-
archief, lade K, n. 221, en staet in het Sec. Vol. Priv. , fol. 215. Vergelyk
Papebrochius, Jnnalcs Antv. , Tom. I, pag. 397.
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dat deze altyd hoog stond. Hoe het zy, deze ongemeene

duerte schynt vast in het jaer 1431 te zyn begonnen, doch

deed zich eerst in 1433 te Antwerpen gevoelen. Gramaye

teekent aen , dat de veertel koren hier nauwelyks aen drie-

ën-twintig gulden te bekomen was. Deze dure tyd werd het

volgende jaer nog verzwaerd door den feilen winter van

1434-35, die met S. Andriesdag inviel, en vyftien weken

aenhield. De Schelde bevroor ter dikte van vyf vingers.

Het is voor de eerste mael , dat wy van dit verschynsel vin-

den melding gemaekt; alleenlyk blykt het niet of hetzelve

voor de stad of hoogerop werd waergenomen, in welk

laetsle geval het een gering wonder zou zyn te achten (1).

Dan, alhoewel de oogst van 1435 later dan gewoonte

aenkwam, hy was over het algemeen voldoende. Desnielte-

genstaende bleef alles duer. In 1436 gold de veertel koren

te Antwerpen nog dertien schellingen brabandsch. De wyn
was in 1438 in de hofstad Brussel zoo schaersch, dat zelfs

de Hertog van Bourgondië er geen kon krygen. Onze

stadssekretaris Yalkenisse zegt, dat het koren te Antwerpen

nog altyd op den ouden prys van 1436 stond, terwyl men
voor de veertel tarwe eenen engelschen nobel betaelde. Dit

laetste graen was zelfs in 1439 op sommige plaetsen slechts

te bekomen aen den buitensporigen prys van vyf-en-twinlig

gouden schilden het meuken ! Men kan den algemeenen

nood hier genoegzaem uit afmeten ; maer men neme daerby

in aenmerking, dat het kweeken der tarwe toen nog niet

zoo algemeen verspreid was als tegenwoordig (2).

Deze hongersnood duerde tot in 1441, alswanneer ook

de Schelde voor de tweede mael bevroor, volgens Gramaye;

en hetzelfde jaer had men te Antwerpen den grooten brand,

die zich uitstrekte, eenerzyds van het Predikheerenklooster

tot aen de Beulingstraet, en anderzyds van de Koepoort-

straet tot aen de Wolslraet. Twee jaer later, in 1443, werd

de gansche Hoogstraet, van de Groote Markt tot aen

S. Jansbrug door eenen vliegenden brand in asch gelegd.

De Kanonik Snyders en Caukerken berigten , dat S. Salva-

torskapelle daerby mede werd verslonden. Gramaye raaekt

van zynen kant melding van eenen derden brand, die in

1456 zou hebben geheerscht; doch zegt niets bepaeldelyks

omtrent de wyk, waer dezelve zou gewoed hebben (1).

Deze onderscheidene brandgevallen bewogen de Welhou-
deren tot de herziening der reglementen van policie betrek-

kelyk het brandblusschen overtegaen. Eene nieuwe Ordi-

iiancie van den hrande ende van andere tyden van noode, het

zy metten doeken, trompette oft andere, werd dan uitgeroepen

en afgekondigd by den Onderschoutet Jakob Wieland, den

9.° Augusty 1463. Deze ordonancie was vervat in zes-en-

twintig artikelen, meestendeels de vernieuwing der oude

verordeningen op het stuk van brand vervattende. Het

3.« artikel is wel het belangrykste. Hetzelve bepaelde, dat

niemand, hetzy man of vrouw, ten hrande mogt komen,

uitgenomen geestelyke persoonen en werklieden , benevens

turfdragers, kordewagenkruijers « ende andere die den

(1) Gramaye, yintverpia, pag. 13; Papebrochius, Tom. II , pag. 373.

(2) Papebrochius, T. I, p. 396 et 411 ; Bibl. des Ant. Belg,, T. I, p. 96.

(1) Papebrochius, Annales Antv, , Tom. I, pag. 411 et 420. Gramaye
gewaegt alnog, maer even oppervlakkig, van eenen vierden brand die
in 1499 zou ontstaen zyn geweest.
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» brant metten live wilden helpen blussen. Ende wien men

» anders daer bevende, dien (moest) men sijn opperste

» cleet afnemen , en (moest) liy (daerenboven) gepunieert

» (gestraft) worden. » Er werden alsdan vier Brandmeesters

ingesteld, waervan twee uit de Schepenen en twee uit de

burgers waren gekozen (I).

Maer keeren wy terug tot de meer staetkundige aengele-

genheden, onder welke wy in de eerste plaets ontmoeten de

invoering van het zoogenaemde Divisieregt.

De drie steden, Leuven, Brussel en Antwerpen, aen de

eene zyde, en Mechelen aen de andere zyde, slotenden

i.° Mei \AA4t een verdrag, betrekkelyk de overgave der

burgers tot de drie eerstgenoemde steden behoorende, en

woonende binnen de palen van het Land van Divisiën^

gelyk het district van Mechelen toen genoemd werd. De
Mechelaers hadden namelyk beweerd, dat alle zulke gevan-

genen hun moesten overgeleverd worden ; maer het bewuste

traktaet bepaelde, dat de Antwerpenaers, Brusselaers en

Leuvenaers, welke op het oogenblik hunner gevangne-

ming aen hunne vryheden niet hadden verzaekt, moesten

geleverd worden aen de steden, uit welke zy herkomstig

waren of tot welker gebied zy behoorden. In het tegen-

overgestelde geval moesten de gevangenen aen Mechelen

geleverd worden (2).

Dit verdrag werd den i.° Maert U45 door Hertog Philips

(1) Klein Pap. Priv. Böeck, fol. 18; Papebrocbius , Annales Antv.,
Tom. II, pag. 61.

(2) Papebrochius, Annales Antv,, Tom. I, pag. 421. Vergelyk Re-
merus Valerius, Chronyke van Mechelen , bladz. 67.

de Goede bekrachtigd (1) ; maer alhoewel bet wederzydsche

justicieregt daerby wel uitdrukkelyk bepaeld was gewor-

den , de Mechelaers poogden van tyd tot tyd de vastgestelde

schikkingen te overtreden. In zulke gevallen werd de zaek

gewoonlyk den Raed van Braband overgelegd. Zoo waren
er in 1462, door den Heere vau Wesemael, in het Land van
den Divisiën twee onzer poorters gevangen genomen, en
deze hadden vrywillig aen hun poortersregt verzaekt. Daer
deze verzaking na de gevangneming niet geldig was, eischtea

de Antwerpenaers dat men hun de beide gevangenen over-

leverde. De Mechelaers weigerden, en het geding werd voor
den Raed van Braband getrokken. Deze bragt den 28." July

des gemelden jaers zyn vonnis uit. De gevangenen moesten
aen den Schoutet van Antwerpen overgeleverd worden , om
voor onze Vierschaer te regt te worden gesteld. Aengaende
den eisch, dat de gevangenen zouden ontslagen worden
van de kosten, door den Heere van Wesemael ter hunner
oorzake gedaen , deze werd aen de beschikking des Kanse-
liers van Braband gelaten (2). Eenige andere geschillen van
dien aerd worden op het jaer 1474 gevonden (3).

Uit het voorval met de gentsche ballingen blykt, dat de
Stad zich allezins weinig genegen toonde, om hare privile-

giën te laten krenken, al mogt zy daermede den magtigen

(1) Hel vidwms dezer charter, gedaen door de Schepenen van Brussel
is op het stadsarchief, lade K, n. 235, met afschrift in het Groot Pap.
Boeck, fol. 22, en in bet Prim. Fol. Priv., fol. 169. Vergelyk ook het
14.* artikel van Titel XXXVII der Rechten en Costumen.

(2) Dit vonnis staet in het Sec. Vol. Priv., fo!. 39, en in het Groot
Pap. Boeck, fol. 134.

(3) Papebrochius, Annales Antv., Tom. lï, pag. 58.
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Hertog van Bourgondië aengenaem geweest zyn , en al waren

het roaer vreemdelingen, degenen voor welke men deze

regtschending eischte. Doch als het hare eigene poorters

gold, dan liet zy het niet by de vertoogen berusten, maer

nam tot krachtige dwangmiddelen en wedervergeldingen

haren toevlugt.

Dit ondervonden de Leuvenaers, die zich in 1451 verstout

hadden, eenen ingezetene uit het Markgraefschap gevanke-

lyk wegtevoeren. Daerentegen hadden de Antwerpenaers

te Lier eenen Leuvenaer doen opligten , herwaerts gebragt

en gestraft. Welligt zal men denken, dat de zaek daermede

effen was : gansch niet; want nu werd er een geding voor

den Raed van Braband ingespannen. De Leuvenaers werden

vooreerst aengeschreven te bewyzen , dat zy van ouds in het

bezit van het regt waren geweest, 't welk zy zich nu kwa-

men aentematigen ; maer dat zy zich ondertusschen wel

wachten zouden, daer gebruik van te maken, en, om
welke reden hel ook mogt wezen, zich ook niet meer

zouden vervorderen iemand uit het Markgraefschap weg-

tevoeren, alvorens het vereischte bewys te hebben te

voorschyn gebragt. Doch de Leuvenaers stoordeu zich

niet aen dit gewysde; zy bleven den gevangene in hechtenis

houden, hoe dringende men hem ook herhaelde mael deed

terugeischen.

De eerste oorzaek van dezen twist was vry zonderling, en

wordt ons omstandig uitgelegd in een mandement of brief

van het Magistraet van Antwerpen , van 10 July 1454. Wy
ontleenen aen dit mandement de volgende byzonderheden.

Vele ingezetenen en gegoeden binnen de smalle steden en

ten platte lande des Markgraefschaps hadden, by middel
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van geveinsde beleiden of schepenbrieven van Leuven, hunne

erven en goederen verpand, om aldus aen des Hertogs

dienaers en de smalle heeren hunne breuken en verbeuringen

te onttrekken ; zoo ook de schuldenaers hunne schulden ; de

renteniers hunne oude cynzen, renten en pachten; de erf-

genamen hunne erfdeelen; de legatarissen en giftenaren

hunne testamenten en giften. De Leuvenaers vervorderden

zich daerenboven die geveinsde beleiden binnen het Mark-

graefschap ten uitvoer te stellen , en scherpdreigende

brieven tegen de niet gehoorzamende ambtenaers uitle-

schryven. Zy hadden onder anderen Jan van Oostvorst,

Schoutet van Herenthals, gecorrigeerd en gebannen , omdat

hy hunne aenschryving over deze zaek had geweigerd te

gehoorzamen. De aldus tegen alle landregt gecorrigeerde

persoonen deden zy met geweld opligten, naer Leuven

voeren en daer ter executie stellen. Tegen deze regt- en

vryheidscliending liet onze Schoutet Jan van der Bruggen

den 10." July 1454 met kerkgebod afkondigen , dat de inge-

zetenen des Markgraefschaps, die zich nog zouden vervor-

deren zulke beleiden aentegaen of ter executie te stellen

,

zouden verbeuren vyftig gouden ryders van zinen gereetsten

gouden. Den Schoutet Jan van Oostvorst werd bevolen,

« omme ten correcliën wille van die van Loven 't Merc-

» greefschap niet te ruimen , noch gehoorzaem te zyn ; »

maer eenieder werd gemagligd de Leuvenaers, die in het

Markgraefschap zouden komen om gemelden Schoutet,

ofte eenigen anderen ambtenaer aentetasten , zonder verder

bevel op het lyf te vallen en gevangen te houden. Gebeurde

het by eenen aenval van de Leuvenaers, dat men niet sterk

genoeg was om deze te vermeesteren , dan moest men door
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het beekene (kleppen) der klok , en andere teekenen, de fiulp

der geburen en ingezetenen inroepen. De wouden in zulk
geval aen den eenen ofte anderen toegebragt, werden vooraf
kwytgescholden. Eindelyk werd er eene premie van hon-
derd gulden uitgeloofd voor eiken weêrspannigen Leuve-
naer, dien men zou gevangen krygen (1).

De bepaelde uitslag van dit geschil is ons niet bekend;
maer het is niet te betwyfelen, of de hooge regtbanken
zullen hetzelve ten voordeele van Antwerpen beslist hebben.
Trouwens, de aenmatigingen der Leuvenaers waren te

buitensporig om ergens goedkeuring te kunnen vinden.

Onderwylen dat Antwerpen aldus met de Leuvenaers,
Mechelaers en Kempenaei-s liaspelde, raekle het andermael
met Bergen-op-Zoom overhoop.

Deze stad, welke van oudsher, met hare heerlykheid, een
kwartier van het Markgraefschap des H. Ryks had gevormd,
eo onder het regtsgebied van Antwerpen had gestaen, was
van lieverlede gelukt zich langzamerhand aen dit regtsge-

bied te onttrekken; althans, onder de regering van Philips

de Goede bestond de jurisdictie van Antwerpen over

Bergen-op-Zoom niet veel meer dan by name. Deszelfs

Heeren erkenden slechts den Hertog voor hunnen opper-
leenheer, en trokken meerraaels party voor deinwooners,
waaneer deze weigerden de bevelen des Schoutets en de
brieven des Ambtmans van Antwerpen te ontvangen. Iets

wat die van Bergen-op-Zoom in hunne tegenkanting zon-
derlinge heeft moeten sterkeu, is dat over vyf-en-twintig

(1) GnMM Pap. Priv. Boeck , fol. 97 verso.
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jaren hunne weigerigheid in het ontvangen der Ambtmans-
brieven ongestraft was gebleven.

Langdurig en veelvuldig waren de geschillen, tot welke

deze Ambtmansbrieven aenleiding gaven. Men zal zich

herinneren, dat dezelve eigentlyk eene daging behelsden,

om voor de Schepenbank van Antwerpen eenig vonnis te

komen halen; en hierdoor erkende men dan ook wel degelyk

het hooger regtsgebied onzer Stad. Van wege de dorpen

ontmoette men daerin geene zwarigheid; maer de steden,

welke waenden met de hoofdplaels des Markgraefschaps

gelyk te staen, wendden allerlei middelen aen, om de reg-

terlyke jurisdictie onzer Stad te ontwyken en dezelve inte-

korten. Dit had Engelbrecht van Nassau , als Heere van

Breda, in i437 ten behoeve dier stad gedaen, of liever

verkregen; want het blykt uit eene charter van Philips de
Goede, dat er over deze zaek tusschen Antwerpen en den

gemelden Engelbrecht zeker verdrag was tot stand geko-

men, hetwelk door den Hertog bevestigd werd (1).

Maer die van Bergen-op-Zoom verstonden het anders , en

meenden dat de tyd gekomen was, om tot eene geheels

ontvoogding te geraken. De Hertog van Bourgondië had

namelyk een gebod laten uitgaen, dat het oude geschil

tusschen Antwerpen en Bergen-op-Zoom zoude blyven

sluimeren, gedurende de afwezigheid van Jan van Glimos,

Heere van Bergen-op-Zoom. Dit was eene soort van wapen-
schorsing, waervan die van Bergen-op-Zoora dachten te

(1) Charter van 29 April 1437. De oorkonde op het stadsarchief, lade
K. n. 218, met afschrift in het Groot Pap. Boeck, fol. 5, en in het
PHm. FoL PHv.JoX 153. Vergelyk ons I.« Deel. bladz. 213.
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kunnen gebruik maken om hun doel te bereiken. Hun
Schoutet Jan van der Meeren weigerde dan eensklaps in

1451 eenenAmbtraansbrief te ontvangen; doch de Antwer-
penaers waren seffens by de hand om hun regt te doen
gelden : zy namen den baslaerd Hendrik van Bergen,
Schoutet van Halsteren, en Lodewyk Hornken, Agent te

Wouwe, beide gevangen. Wel ging vrouwe Margriet van
Saint-Simons, echtgenoote van den Heer van Bergen-op-
Zoom, over deze schending der hertogelyke ordonancie by
Philips haer beklag maken; maer hetzelve vond geen gehoor
of werd als ongegrond niet in aenmerking genomen. Trou-
wens, de Hertog, na gedaen onderaoek, bevonden hebbende,
dat het eerste ongelyk bestond aen den kant van die van
Bergen-op-Zoom, verwees Jan van der Meeren tot eene drie-

jarige pelgrimaedje naer Rome, of zich daervan vry te

koopen, betalende eene som van twaelf ryders. Van hunnen
kant werden de Burgemeesters en Schepenen van Antwerpen
verwezen tot het uitkeeren van de onkosten der aenhoudin-
gen

,
als hebbende zy zich te zeer gehaest en den Kanselier

van Braband in deze zaek niet geraedpleegd (i).

Ook de Lierenaers beproefden in 1452 zich aen de juris-

dictie van Antwerpen te onttrekken; want men leest in onze

(i) Zie hel vonnis van 24 July 1431 in extenso onder de Bylagen van
ons I.« Deel, bladz. 520. Jan van Glimes, Heere van Bergen-op-Zoom,
van wien hier en elders is kwestie geweest, was vermaerd wegens zyne
vyftig kinderen, van welke hy tien by zyne echte vrouw, en de overigen
by verscheidene byzitten had gewonnen. Daer hy nu zoo magtig in bloed-
verwantschap was, kon men in de geheele stad Antwerpen geen laken
genoeg bekomen

, om by zyne begrafenis te dienen (Zie Halma , Toonecl
der Fereenigde Nederlanden, v. Berge:* op-Zoom).
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oude registers, dat zy, by zeker geding tusschen Michiel van

der Haegen en Jan Wagemans, de beide partyen voor de
Schepenbank van Leuven verzonden, onder voorwendsel

dat de laetstgenoemde poorter en ingezetene van Leuven
was. Dan, zulks was regelregt strydig met Antwerpen's
privilegiën

; weshalve de Hertog , van deze zaek kennis
genomen hebbende, de Lierenaers verwees in eene boet
van twaelf gouden ryders of Philipsgulden, aen zynen
Schoutet te Antwerpen te betalen. Michiel van der Haegen
werden al de kosten des proces opgelegd ; en hy moest
buitendien nog een vensterglas in de nieuwe Minderbroe-
derskerk alhier doen maken. Daerenboven werden de
Lierenaers ernstig vermaend, in het vervolg geene processen
meer voor de Vierschaer van Leuven te verzenden ; zelfs

niet wanneer zy daertoe door brieven zouden aenzocht
wezen, om dienswille dat de Leuvenaers geene jurisdictie
in het Markgraefschap hadden (I).

By alle deze gebeurtenissen bleefAntwerpen nog gestadig
aen den Hertog geld leenen ; en deze gaf ons tot waerborg
de opbrengst der accyzen. Zoo hadden de 40,000 Philips-
ryders, door de Stad, na het geschil over de hulk, aen
Philips betaeld, om zynen goeden moet te gecrigen ende
zynen evelen moet te laten sincken, haer eene verlenging
van het accyzenoctrooi voor vyftien jaren verworven. Ter
meerder zekering vergunde haer de Hertog in iUO magti-
ging om de opbrengst der accyzen in beslag te nemen,

(I) Het gewysde van 26 Maert 1451 (1452 n. s.) staet in ons Groo^
Pap. Prtv. Boeck, fol. 71, volgens Papebrochius , ^nnales Antv.,
Tom. II, pag. 2.
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indien hy haer niel vry en kwyt liet van alle schuld. In

1441, nadat de stad nog negentien lyfrenlen had verkocht,

zond hy haer in bezit van duizend Philipsryders, welke hy
jaerlyks uit de opbrengst der accyzen ontving. Alhoewel

deze afstand de bekrachtiging der Staten van Braband niet

mogt erlangen, bevindt men nochtans dat dezelve in 1446,
1452 en 1453 vernieuwd werd (1).

Dezelfde Staten, in 1444 eene bede van 176,000 Philips-

ryders hebbende toegestaen, werden er in deze schatting

twee duizend ryders door Antwerpen betaeld (2). Insgelyks

by de bede van 300,000 ryders, in 1446 uitgeschreven,

schoot de Stad, den 19.° January, op voorhand eene som van
zes honderd franken, onverminderd hare geëvenredigde

bydrage in de bede zelve (3). Dan , alhoewel de Stad toen

bezwaerd was met eene jaerlyksche schuldvordering van

800 gouden saluiten, waermede zy de interesten van lyf-

renten, ten behoeve des Hertogs uitgegeven, betaelde, en
waervoor deze een gedeelte zyner domeinen verpand had (4)

;

toch vond zy in 1452 nog middel, om Philips acht duizend

(1) Krcglinger. Notice historique, pag. 59. Zie de oorkonden, lade K.
n. 223

. 228 en 229; en lade M , n. 252, 253 en 254.

(2) Kwittanciën van Peeter van der Eycken, van 3 November 1444
en 19 February 1445, op het archief, lade K, n. 232 en 233.

(3) Kwiliancie van Peeier van der Eycken, van 19 January 1446
lade K, n. 238.

*

(4) Papebrocbius (Jnnales Antv. , Tom. !, pag. 430) meent dat deze
inunl alzoo genoemd werd naer de bourgondische (?) stad Salutia- maer
haer latynsche naera is Salus of Salüt, eene gouden munt in Frankryk
door Hendrik V, Koning van Engeland, geslagen, en alzoo genaemd
omdat er de Engelsche Groetenis of de Boodschap van O. L. Vrouwe was
op afgebeeld (Zie Ducange, G/o«anM«i, v. Salus. 3). Volgens de tafels
van M. C Leber, zouden de 800 Saluiten , 42500 franken van onzemunt maken.
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schilden te leenen, ten einde dezen in staet te stellen het
oproer van Gent te dempen , en de Hertog beloofde die
som binnen den bepaelden tyd uittekeeren (1),

Maer by alle deze geldschielingen was de schaerschte in

de hertogelyke schatkist nog niet gelenigd. Het Hof van
Bourgondië was er dan ook gedurig op uit, ter ontdekking
vau nieuwe middelen, en zie hier waerop zyne fiskale

poogingen eindelyk uitdraeidcn.

Ten jare 1453 wist Philips de Goede der Staten toestem-
raing te verkrygen

, om eltelyke domeinen in Braband te

verpanden, ter gezamentlyke inkomste van vier duizend
gouden ryders. Ingevolge deze magtiging gaf hy den 12.»

July 1453 eene charter (2), waerby hy aen Antwerpen ver-
pandde de heiligt der duizend schilden, welke hem jaerlyks
in de accyzen toekwamen ; en de stad schoot hem op dit

pand 9671 ryders, welke som zy door het uitgeven van
renten had byeen gekregen (3). Verder werd er in de
charter uifdrukkelyk bepaeld, dat de Stad voortaen en ten
eeuwigen dage allerlei accyzen zoude mogen zetten en heffen,

hoogen en neerderen, zonder daertoe iemands toestemming
of vergunning te behoeven.

Deze charter is allezins opmerkelyk en van byzonder

(1) Charter van 16 Augusly 1452, lade M, n. 2o2 en 253.
(2) Op het stadsarchief, lade M, n. 254.

(3) Kreglinger, Nolice historique, pag. 59. Papebrochius (4nnales
Antty., Tom. I, pag. 421) stelt deze verpanding op het jaer 1444, en
voegt daerby

, dat de overige vyf honderd ryders in 1453 door de Stad
werden afgekocht; inaer blykens de hier beroepen charter (pag. 149 der
Notice), heeft Papebrochius het mis. Welligt had hy de charter niet
gelezen; want zy is te duidelyk en te ulldnikkelyk, om ze kwalyk te
kunnen verstaen.

DEEL III. jg

*l

'S

w9



!
'

'

146 DERDE TYDVAK.
ZEVENDE HOOFDSTUK.

^ iH

% «I

gewigt voor de geschiedenis van Antwerpens flnanciewezen.

Weinige woorden zullen dit betoogen.

Niets bewyst, dat de Stad vóór de vlaemsche overheer-

sching octrooijen hebbe verkregen, of van noode hebbe
gehad accyzen te kunnen heffen ; maer toen Lodewyk van
Male hier met zyne serjanten was binnengerukt, veranderde
alles. Deze graef, opgehitst door de vlaemsche kooplieden,

voor wien de bloei van Antwerpen een doorn in de oogen
was, en niet te vrede ons de stapels te hebben afgenomen,
maekte zich ook meester van de accyzen. Het bloedig oproer
van 1360 schynt daertoe tot voorwendsel te hebben verstrekt.

Trouwens, nadien werden de accyzen maer geheven inge-

volge een octrooi voor eenen bepaelden tyd verleend, mits
eene jaerlyksche som, welke steeds vermeerderd werd, en
boven welke de Graef, by elke vernieuwing des octroois,

nog een fooitje eischte. Door de charter van Philips de
Goede bekwam Antwerpen zyn oud regt tot het heffen der
accyzen wederom. Dit regt werd door al de opvolgers des
Hertogs gehandhaefd, en de Stad behoefde geene octrooijen

meer te vragen, om accyzen te zetten ofte heffen. Philips

de Goede, met name, bevestigde hetzelve in J461 , toen het
laetste vyftienjarig octrooi voor de accysheffing was komen
te vervallen

; maer, hetzy dat hy de schuld van 9671 ryders
had afgelegd, hetzy dal hy de gelegenheid waernam om zyn
oud aendeel in de accyzen weértekrygen , er werd daerby
besproken, dat hy andermael jaerlyks duizend oude schilden
zoude trekken (1).

(1) Papebrochius, Annales Antv. , Tom. Il, pag. 57, alwaer hy
verwysl op het Groot Pampieren Privilefjie Boeck, fol. 731.
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Op het tydstip dat de Stad wederom in het bepaelde
bezit van de accyzen trad, waren er in dezelve ettelyke ver-

anderingen gekomen. De opbrengst van sommige accyzen

was merkelyk vermeerderd, en degene van anderen vermin-

derd. In het eerste geval bevond zich de bieraccys, waervan
de opbrengst van lieverlede was beginnen te overschryden

degene der wynaccys, die, met de weertgelden op den
visch geheven, als de oudste onzer stedelyke belastingen

kunnen worden beschouwd {i). De opbrengst der bieraccys

is sinds dien altyd blyven vooruitgaen, zooverre dat men ze

later de heiligt der stedelyke inkomsten zal zien volzetten (2).

Men vindt ten zelfden tyde voorwerpen , welke voordezen

(i) Blykens een kohier voor de verpachting der wynaccys in de XV.e
eeuw, was dezelve op dit tydstip voor de wyntappers bepaeld van 2 tot 12
schel, groot per ame, of van 2 tot 12 grooten per ghelte. Voor de
likeurwynen betaelden zy 12 groot per ghelte. De burgers betaelden
slechts 12 grooten per ame wyns. Zy waren zelfs vry van alle regten

,

mits de ingevoerde wyn van hun gewas voortkwam, en voor hun verbruik
was bestemd. Voerden zy meer in dan vier amen . dan betaelden zy
gelyk de wyntappers. Of de wynbouw hier oudtyds zeer bloeijend is

geweest, ware moeijelyk te zeggen. De rekening van 1539 verantwoordt
24 amen wyns uit den teelt van anlwerpsche burgers ingevoerd, en
waervoor een stuiver per ame was betaeld (Kreglinger, Notice
historique, pag. 80).

(2) Men ziet door de rekening van 152i en de verpachting van 1340,
dal de bieraccys toen ongelyk minder opbragt dan de wynaccys. Maer
reeds in het begin der XV.' eeuw was de verhouding merkelyk veran-
derd. In 1324 namelyk bragt de bieraccys op 90 pond ; in 1340 , volgens
pacht, 75 pond

; en in 1399 , volgens de rekening, 1707 pond , 8 sch. , 6
myten groot vlms. Eene halve eeuw later was de vermeerdering nog
merkelyker. Volgens de aenteekening van den sekretaris Valkenisse,
werd de bieraccys in 1441 voor vier jaren door vyf Hollanders gepacht

,

mits 3936 pond , 13 schellingen en 4 stuivers grooten 's jaers (Papebro-
chius, Tom. I , pag. 411). De zetting of laks der bieraccys op dit tydstip
heeft men niet kunnen ontdekken.

n
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van alle regten V17 waren, maer met welke nu Iiel omge-
keerde plaels had. De accys op de turven, by voorbeeld,

moet tusschen 4 340 en 1399 zyn opgekomen, alzoo men hem
in de rekening dezes laetsten jaers eei-st verantwoord vindt.

Het kolenmelersregt bestond in het jaer 1400, benevens

dat op de wynroeijing; en de accys op de paerden, welke

bqsaeld was op 5 grooten per pond van den prys, waervoor
elk paerd op de jaermarkten werd verkocht.

Omtrent het midden der XV.» eeuw nam de Moosmydery
eenen aenvang, en begon men het ruimen der straetvuilnis

te verpachten. Te voren werd dezelve opgezaraeld door
alwie ze ten zynen gebruike van noode had. In 1457 werd
de mestruiming ten behoeve der stadskas aengewend. Bly-

kens eene nota op de rekening van dit jaer, werd deze

wegruiming voor tien gulden brabandsch verpacht. Eene
eeuw later, in 1557, bragt deze pacht reeds 2455 gulden op,

indien men Papebrochius moet gelooven ; maer in de stads-

rekening vindt men slechts 75 verantwoord. De pachter was
van alle tyden gehouden paerden en karren aenteschaffen.

Andere accyzen wai*en in opbrengst merkelyk achteruit

gegaen. Het regt op de lynwaden geheven, dat in 1340
voor 98 pond werd verpacht, gaf in 1450 maer 12 pond,
en in 1465 slechts 5 pond. De lakenaccys, die in 1340 tot

i421 pond opbragt, schynt nadien verkocht of in lyfrente

te zyn gegeven geweest ; want men vindt hem in de rekening

van 4399 niet
: deze taks was gedurende de jaermarkten niet

eischbaer (1). De woUenaccys, die in 1340 tot 670 pond

(I) De lakenaccys was bepaeld op 4 grooten voor elk stuk heel laken,
en 2 grooten voor het half laken. De vreemde lakens betaelden een

opbragt, moet aenvankelyk zeer hoog gestaen hebben, en

naderhand verminderd zyn; dewyl men in de rekening van

1399 slechts 108 oude schilden voor denzelven vindt ver-

antwoord. In de XV.® eeuw werd hy geheel afgeschaft;

waerschynlyk omdat men bespeurd had, dat hooge regten

op de eerste stof de lakenwevery benadeelden. Deze nyver-

heid bleef desniettemin te Antwerpen gestadig achteruit

gaen, zoowel als de verweryen. Deze laetsten hadden de
kuipaccys te betalen , bestaende in 8 engelschen per kuipe

geverwde stoffen : de opbrengst dezer belasting werd van

lieverlede zoo gering, dat men ze eindelyk niet meer in

rekening bragt.

Dit was een misbruik, maer welligt het eenigste niet; en
indien iemand eens het geduld en de bekwaemheid had, om
onze oude rekenboeken nateslaen, gewis zou hy nog meer
andere grabbelingen ontdekken. Aldus, om ons toteenige

voorbeelden te bepalen, zien wy door de rekening van

1403-1404, dat de wyn- en bieraccyzen niet verpacht wer-
den; maer dat de Schepenen dezelve door eigen beheer deden
hefiFen

; en zelfs weigerden de rekeningen te laten overzien

,

onder voorwendsel dat zulks streed met de privilegiën.

Hetzelfde voorwendsel werd door die heereu vooruitgezet

om geene kwittanciën van de renten en schulden te moeten
toonen. Insgelyks zou men in de rekeningen der XIV.* en
XV." eeuw te vergeefs zoeken naer de opbrengst der pont-

penningen, en naer degene der keuren en breuken. Wat
deze laetsten waren, en door wie zy mogten gesteld worden.

groot per el laken boven de waerde van 5 schellingen , en een half groot
Voor de lakens van minderen prys.

J
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hebben wy elders gezegd (1); en wat de pontpennigen
betreft, deze waren van leenroerig herkomen. Men betaelde

dezelve by de overschryving van verkoopcedulen ; en zy
werden verraoedelyk door de Schepenen ontvangen, voor
welke den verkoopakt verlegd was. Dit is zeker, dat alhoe-

wel er in eene ordonancie van het Magistraet, van 1467, van
dit regt melding wordt gemaekt, deszelfs opbrengst in de
oude stadsrekeningen nergens wordt aengetroffen (2).

Behalve de nieuwe accyzen in de XV.« eeuw door de Stad
ingesteld, kocht zy ook het eigendom van zekere tollen, tot

dusverre by byzondere heeren of kloostergemeenten bezeten.

Een der byzonderste was de tol van den Eyendyk, waerover
bet Magistraet sinds lange met S. Michielsklooster had in

de war gelegen. De abtdyheeren zeiden, dat de burgers van
Antwerpen altoos de betaling van dien aiouden tol waren
schuldig geweest; maer onze Wethouderen beweerden het

tegendeel. Wat daer van zy, de kloosterlingen werden den
twist moede; en in i447 werd er by rade en bemiddeling
van goede vrienden overeengekomen, dat de tol van den
Eyendyk met zyne toebehoorten en de weg over dien dyk
heen gelegd, aen de Stad zouden worden afgestaen , mits

eenen jaerlykschen cyns van zeven-en-dertig overlandsche

rhynsche gulden, ten behoeve der abtdy (5).

Na dien aenkoop bleef de stad in het vreedzaem bezit van

(1) Zie ons II.« Deel, bladz. 432 en het Keurboek.

(2) Dit heeft geduerd, tot dat het keizerlyk bevelschrift van 9 Juny
i^U had geboden, dal men de pontpenningen , keuren en breuken by
de stadsontvangsien moest verantwoorden (Zie Kreglinger's Noticc
historique, pag. 106, en passira voor de verdere byzonderheden hier
over de accyzen vermeld).

(3) Charter van 24 Mei 1447 (Zie de Bylagen).
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den dyk, tot dat zy ten jare 1492 in de noodzakelykheid werd
gesteld, hare regten op nieuw te doen gelden, en de be-
krachtiging van haer eigendom mogt erlangen. Sedert de
overdragt hadden zich namelyk twee hertogelyke rentmees-
ters, men weet niet onder welk voorwendsel, vervorderd
eenige erven op den weg gelegen, in cyns uittegeven om te

laten bebouwen. De Stad deed daerover haer beklag by de
Rekenkamer, en deze verbood den Rentmeesters nog erven
uittegeven, gebiedende dat de Stad in bezit van den weg
zoude blyven, als de Abt van S. Michielsklooster te voren, en
zy later denzelven gebruikt hadden, « tot den tyde van 'den

» belette haerdaerin gedaen byMathyse, als rentmeester van
» Antwerpen, beide in 't planten, in 't setten, in 't poëten,

» in 't afbouwen, in 't truncken ende anderzins, te weten
» vander bruggen van Aeyendyk tot Doernebrugge, neffens

)> de noertzyde tot aen derve van Sinte Michiels; ende aen
j» de zuytzyde tot aen de oude grachten, alsoe hen dat
» tanderen tyden bepaelt ende bewyst is geweest. » Doch

,

om alle verdere geschillen te vermyden, bewilligde de Stad,
dat de huizen reeds op de uitgegeven erven gebouwd, zouden
blyven staen, in zoo verre het den goeden luiden, die de
erven genomen hadden, zoude believen, «tot aender tyt

» dat zy vervallen zouden wesen , sonder aldaer te mogen
» houden eenige brouwerien, tapperien oft tavernen. j>

Maer de Stad mogt van dan af voortaen jaerlyks te haren
profyte heffen en opbeuren de cynzen daerop by de rent-

meesters uitgegeven (1). Hieruit blykt dat de Stad niet

(1) üilspraek van de Rekenkamer, van 4 April 1491 (1492 n. s.). Rood
Fluw. Priv. Boeck, fol. 99. Papebrochius {^nnales Antv., T. I, p. 432)
heeft by misstelling 1390 opgegeven.

1
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alleen het eigendom van den tol, maer ook van den dyk,

of ten minste van deszelfs vruchtgebruik had, en dat de

Abtdyheei-en in vroeger tyden dezelfde regteudaerop hadden.

Deze Eyendyksche tol, waervan de opbrengst zeer gering

was, werd gevoegd by de Causider of Kassyderaccys , eene

sledelyke belasting, waerschynlyk dagteekenende van den

lyd, dat men de antwerpsche straten begon tekassyden,

en welke geheven werd op de paerden en rytuigen, en

derzelver vrachten (1).

Veel gewigtiger, onder betrekking der opbrengst, was de
aenkoop van het regt, om voor den overlogt van Antwerpen
naer het Vlaemschhoofd een veergeld te heffen. Dit regt

schynt in 1232 reeds gedeeltelyk aen de Stad te hebben
toebehoord; dewyl Hendrik van Leuven, oudste zoon van

Hertog Hendrik I, haer beloofde de vrye doorvaert voor

Mechelen niet te zullen eischen ; maer in de XV.« eeuw was
het veer hel eigendom der Heeren van Burcht en Zwyn-
drecht, van den Abt van S. Michiels en anderen. Daerby
ontstonden meermalen geschillen tusschen de schippers van

Burcht en de onzen. De eersten beweerden , dat zy de
oudsten waren, die het veer over de Schelde bedienden;

waeruit zy wilden afleiden, dat zy alléén het regt hadden,

om hier, na hunne passagiers te hebben ontscheept , eene

teruglading intenemen ; en zy ontzeiden aen onze schip-

pers hetzelfde regt te Burcht, Deze laeUten hielden staende,

(i) KregUngcr, Notice historique, pag. 9S. Deze accys bestond,
luidens een reglement van 1498, in 1 5 2 deniers per karre hout, vol-

gens de soort; 12 deniers per last hout, langs het water aengevoerd

;

«/j denier per paerd ; 1 denier p(»r wa^en ; 1 denier per lonne biers

;

2 deniers per voeder gars, hooi, wol en/..
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dat dit hun erfelyk regt was. en wilden niet gedoogen,

dat die van Burcht hier terugladingen innamen, tenzy hun
zulks wederkeerig in dit Scheldedorp werd toegestaen. De
zaek kwam hier ten langen laetste voor de Vierschaer,

welke den 10.» Maert 1458 besliste, dat de schippers van
Burcht en Antwerpen, voor het goederen-vervoer, weder-
keerig gelyke vryheid zouden hebben {i).

Dit vonnis schynt gevestigd te wezen op de hoogere
oudheid van Burcht. Welligt is het om die reden, en om
het regt der antwerpsche schippers beter te verzekeren, dat
de Stad in 1450 elf zestiende parten in het veerregt kocht,
mits eenen jaerlykschen cyns van zeventien pond, twaelf
schellingen en zes grooten vlaemsch. De aengekochte parten
behoorden deels aen S. Michielsklooster, en deels aen Jan
van Halmale, Willem van den Wyngaerde en Jdn van
Romerswale. De Hertog keurde den koop goed onder voor-
behouding van eenen cyns van zes schellingen en twee
grooten te zynen behoeve; maer er werd ook besproken,
dat de Stad, wanneer zy zulks zoude goed vinden, den
cyns zoude mogen afkoopen, betalende in eens twintigmael
deszelfs jaerlyksch bedrag (2).

Twee jaren na dezen aenkoop werd het Vlaemsch veer
in brand gestoken door de Gentenaers of de troepen van
Bourgondië, die in 1452 om der best het Land van Waes
verwoesteden. Ondertusschen waren de vyf zestiende on-
vercynsde parten het eigendom gebleven van Christoffel

Vilaine, Hoor van Burcht en Zwyndrecht. Met dezen sloot

(1) Papebrochius, ^nnalcs Jnlv., Tom. I, pag. 436.

(2) Idem, ibid., pag. «3, en />r/wi. Fol. Priv., foi. 145.
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de Stad den 28.° November 1453 een verdrag, om eenen

behoorlyken veerdienst te bekomen. De heiligt der veer-

regten moest hem toebehooren ; maer opdat deze gewig-

tige overzettingsdienst alle mogelyke veiligheid zoude ople-

veren, werd besproken , dat de daertoe bestemde booten
en platte schuiten jaerlyks door den stadsrentmeester moes-
ten overschouwd worden , en dat de pachter hem daervoor
eenen salaris van twaelf grooten vlaemsch zoude betalen,

behalve nog zes grooten voor elk vaertuig (I).

Zoo stond het te Antwerpen met het accyswezen gescha-

pen, als Philips de Goede hier in 1456 aenkwam, en met
veel vreugdebetooningen ontvangen werd. Sedert tien jaren

had de Hertog onze stad niet meer bezocht, en zyn jongste

bezoek had onder zonderlinge omstandigheden plaets gehad.

Valkenisse (2) verhaelt ons namelyk, dat Philips, hier in

de maend September des jaers 1446 zynde aengekomen

,

incognito in bedevaert naer Aken reisde, om daer zeker

wonderdoende O. L. Vrouwenbeeld te gaen bezoeken. By
zyne terugkomst vond hy hier zyne egtgenoote de Her-
togin; en daer hy overal waer hy zich bevond, als een

koning hof hield , verzuimde hy niet prachtige banketten

en andere feesten te geven, op welke onze ridders,

(1) Later schynt de Stad te zyn gedwongen geweest, nog de heiligt
van haer aeudeel aftestaen; want, volgens de rekening van 1785, kreeg
zy slechts een vierde van het veergeld ; de drie overige vierden behoor-
den aen de eigenaers der heerlykheden van Burcht en Zwyndrecht.
Ondanks deze verzaking, gaf het Veer nimmer eene aenzienlyke inkomst;
over het algemeen beliep dezelve 500 gulden per jaer (Kreglinger,
Notice historiquc

, pag. 109).

(2) y^nnales Antvevpimses , fol. 254, aengehaeld in degene van
Papebrochius

,
Tom. I, pag. 430. Valkenisse schynt zyn verhael uit de

Chronyk van Olivier de la Marche te hebben gelrokken.
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wethouderen en andere voorname persoonen mede genood
werden. Deze festiviteiten duerden al den tyd der Bamis-
markt; en toen dezelve geëindigd was, keerde het Hof
over Mechelen naer Brussel terug. Het is gedurende dit

zyn verblyf alhier, dat Philips aen eenen zwitserschen

ridder, gezant des Hertogs van Milanen , oorlof gaf, om
in al zyne landen, voor zyns meesters behoef, allerlei

wapenen te koopen (1).

Deze reis en verblyf van Philips de Goede te Antwerpen
hadden echter een ander doel dan hier feesten te vieren.

Hy had namelyk van Paus Calixtus Hl bekomen, dat

zyn onechte zoon , David van Bourgondië , Bisschop van

Terouane , tot den bisschoppelyken stoel van Utrecht

benoemd wierd; maer alzoo deze benoeming by de Stift-

sche, die Gysbrecht van Brederode reeds hadden gekozen
,

grooten tegenstand ontmoette , moest men David met
geweld in den zetel dringen. Hoe dit gedaen gekregen?

Vyf jaren te voren had de Hertog voor de Brabanders

de Charter der Generale Privilegiën uitgegeven , waerby
de oudere werden bevestigd , en verscheidene nieuwe ver-

gund : onder anderen dat er te Antwerpen eene tolkamer
zoude worden opgerigt, en dat er geen vreemd krygsvolk
in Braband zoude mogen komen, dan in geval van uiter-

sten nood (2). Had dit geval zich nu opgedaen? — Het

(1) De fransche Dauphin, later Lodewyk XI, kwam dit jaer naer
België gevlugt, en werd by bet Hof van Bourgondië zeer minzaem
ontvangen. Toch vergezelde hy hetzelve niet; maer omtrent Drievul-
digheidsdag 1457 deed hy te Antwerpen een bezoek (Papebrochius,
Annalcs Antv. Tom. 11, pag. 19).

(2) Charter van 21 september 1-451 , lade M,n. 248, utiRoodFluw.
Boecky fol. 67.

Ü
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antwoord kon slechts ontkennend zyn ; want het land had

toch geen belang, dat David al of niet Bisschop van

Utrecht werd. Dan, Philips was de man niet, die zich

door zulke bedenkingen zoude hebben laten wederhouden

;

en de tegen Utrecht bestemde troepen trokken zonder

omslag door Braband. Niettemin , daer de geldbehoefte

zich reeds het volgende jaer deed gevoelen, vond de Hertog

zich genoodzaekt de Charter der Generale Privilegiën, en

byzonder de bepalingen omtrent het inrukken van krygs-

volk, te bevestigen (1). Mitsdien verkreeg hy van de Staten

van Braband eene nieuwe geldgifte, bestaende in 150,000

Philipsryders, betaelbaer in zes jaren, by zesde gedeelten,

behalve nog duizend ryders 's jaers, gedurende hetzelfde

tydbestek aen zynen zoon Karel van Charolois te betalen.

De verovering van Konstantinopel door de Turken , en

het ontwerp van eenen kruistogt, om hen| uit die hoofd-

stad van het oostersche keizerryk te verdryven, hadden

de voorwendsels aen de hand gegeven, om nog dit laetsle

geld te bekomen ; maer de goede Hertog had moeten

beloven, gedurende zes jaren geene beden meer ter sprake

te brengen, ten ware hy zelf uaer Konstantinopel vertrek-

ken zoude. Ook moest de geestelykheid volgens haer ver-

mogen daerin bydragen (2).

Tegenwoordig, dat iedereen over persoonen en zaken

vrymoedig en onverlet oordeel velt, moet men op zyn

minst zeer overdreven vinden, het ontzag dat men in de

(1) Charter van 28 November 1457 , lade M, n.o258, en in het
Rood Fluw, Boeck, fol. 67 en 71.

(2) Charter van 28 November, lade M, n.«259, en in hel Prim, Folum.
Privilegiorum , fol. 216.

XV.« eeuw voor onze WeÜiouderen had. Hiervan heeft

Valkenisse ons het volgende voorbeeld bewaerd. Zekere

Willem van den Moirtere, tolk of taelman {interpres),

welke titel hem mogelyk wegens uitgebreide taelkennissen

was gegeven , had gezegd , dat de Schepen Jan van Ursel

alléén wilde spreken in eene zaek waerby hy zyns gelyken

was. Dit gezegde werd door al de Schepenen zeer hoog
opgenomen, en den 20." Maert 1457 werd Willem van

den Moirtere verwezen , met opene deuren over deze belee-

digingaen het kollegie vergiffenis te vragen, en te beken-

nen, dat deze woorden hem onbedachtelyk ontvallen waren.

Daermede was de kittelige trotschheid onzer Wethouderen

echter niet voldaen ; want van den Moirtere werd bovendien

verwezen tot het offeren van zes pond was : vier voor

O. L. Vrouwe- en twee voor S. Jakobskerk ; alsmede tot

het doen van twee bedevaerten : eene naer het graf der

Drie Koningen te Keulen, en de andere naer de kerk van

O. L. Vrouwe te Kameryk (1).

Omtrent dezen tyd werden de bemoeijingen der Wet-
houderen in zekere opzigten, en na nielyk in het vergeven

der ambten en bedieningen uitgebreid.

Reeds in 1447 hadden zy het regt verkregen, om de

Dekens der Ambachten, zonder tusschenkomst des Schou-

tets te kiezen (2). Iii 1457, by charter van 17 July, stelde

de Hertog ter beschikking der Burgemeesters en Sche-

penen al de stedelyke bedieningen , van welke hy zich

het vergeven had voorbehouden. Luidens het diploom werd

(1) Papebrochius, Annales, T. II , pag. 19, verwyst voor dit geval op
het Register inpergament, fol. 208.

(2) Register in pergamcnt , fol. 112.

Il
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daerdoor geen nieuw voorregt verleend, maer een oud
wedergegeven. De Stad werd dus anderraael bevoegd ver-

klaerd, om linnen-, laken-, wyn- en landmeters aenle-

slellen, benevens moosniyders, vischkeurders, haringtellers

en boekliouders van schapen en varkens. De Hertog
behield aen zich het ambt van bestuerder der Vischmyne;
doch dat van ontvanger van hetlunegeld, zou beurtelings

door hem en de Stad vergeven worden , behoudende deze
laetste aen zich het regt van verpachting (i).

De gestadige vermeerdering der sladszaken , bragten

natuerlyk veranderingen in het personeel van het sekre-

tarisschap. Tot in i456 hadden onze Wethouderen slechts

éénen Sekretaris gehad; maer op het gemelde jaer vindt

men er twee aengeboekt (Kiekens en Adriaens) , slechts

by hunne toenamen genoemd, zoo als de Sekretarissen

gewoon zyn te onderteekenen. Daerby komt nu nog een

derde : Arnold Beukeleer, benoemd in vervanging van

zekeren van den Berghen, die overleden of afgetreden was-

Deze drie Sekretarissen bleven het volgende jaer niet alleen

in bediening, maer hun werd ook Willem van Taveryen
toegevoegd. Alzoo waren er in 1457 reeds vier Sekretaris-

sen; doch men ontmoet er nadien ook nog wel twee en
drie, tot dat hun getal eindelyk op vier werd bepaeld (2).

(1) Lade M
, n.« 257 , Prim, Vol. Priv. , fol. 148 ; Groot, Pap. Boeck,

fol. 91; Papebroch. Jnnalcs, Tom. II, pag. 21. De accyzers, dal is
degenen die de accyzen voor de pachters hieven , werden jaerlyks door
de Stad op S. Marlensdag gekozen , tot dat Maximiliaen , in 1487
bevolen had

»
dat deze verkiezing voortaen zonde plaets hebben daegs

na S. Andriesdag (Charter van 20 November 1487, lade N, n.« 297 en
Sec. Fol. Priv., fol. 142).

(2) Papebrocbius. Annales , Tom. Il, pag. 15. — Tom. I, pag. 330»

""^ >1
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leder dezer Sekretarissen had zynen Klerk, die, by afwe-

zenheid of belet zyns overste, de akten mogt opstellen en

bezegelen (i). Deze Klerken , zoowel als de Sekretarissen,

stonden ter benoeming der Wethouderen, ingevolge een

vonnis, den 9."^ October 1463 gewezen (2).

Een ander punt, dat omtrent dien tyd bepaeldelyk werd
geregeld, en van groot belang was, betrof de invordering

van het Poortersgeld. By charter van 6 October 1459 had
de Hertog zynen rentmeester met die invordering belast,

doch daerover waren al spoedig zeer vele klagten ontstaen.

In 1461 zond de Stad naer S. Omaers, waer Philips zich

bevond, den Burgemeester Jan van Banst met eenen Sche-
pen en twee der Sekretarissen , om den vorst die klagten

voorteleggen. De afgevaerdigden verkregen eene charter,

gedagteekend 2i Mei; maer de ophelderingen en toelich-

tingen, welke dezelve behelsde, verhielpen niets, totdat
er den J8." Augusty 1463 eene derde charter op dit stuk

werduitgevaerdigd, en daerby hoofdzakelyk bepaeld, dat

de Poorters vooitaen in volle Vierschaer zouden aenge-

nomen worden, mits betalende zestien schellingen, waer-
van vyf voor den Hertog , een voor den Schoutet , vyf

voor de Stad en vyf voor de Schepenen. De nalatigen

vervielen in eene boete van drie realen (3). In later tyd
is er vergund, dat de Burgemeesters, Schepenen, Schoutet,

zegt hy, dat men in 1708 Ie Antwerpen een vyfde stadssekretaris
benoemde; doch dit hield geen stand.

(1) Papebrochius , Annalcs, Tom. I, pag. 383.

(2) Groot Pap. Priv. Boeck, fol. 159.

(3) De oorkonde op het stadsarchief, lade M, n.« 268. Caukerke merkt
hierop aen, dat de Brabandsche schelling destyds slechts vier stuivers
gold, en het pond groot vier gulden.
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Ambtman en hertogelyke Rentmeester jaerlyks eenen hun-

ner dienstboden onvergeld tot het poorterschap zouden

mogen bevorderen, en aen al de voorregten van hetzelve

deelachtig maken (i).

Onderwyien dat deze verschillende burgerlyke en bestuer-

lyke aengelegenheden aldus werden geregeld, gebeurde er

iets, dat ongemeen veel opziens baerde; en dewyl hetzelve

met het beroepen vonnis, betrekkelyk het benoemen der

Klerken in nauw verband staet, zullen wy de zaek wat

hooger ophalen.

Ingevolge een in 1460 verleende privilegie, was het aen

den Onderschoutet vergund geworden exploiten te doen,

wanneer de Schoutet ziek of afwezig zoude wezen (2). Dit

privilegie, blykens de gedrukte Costumen, is nadien altoos

in voege gebleven. Het ambt van Onderschoutet was destyds

bezeten door zekeren Hugo de Coninck, welke, wegens

zware misbruiken zynde aengeklaegd geworden, in 1461

,

by vonnis van Philips de Goede, uit zynen post ontzet,

en onbevoegd verklaerd werd om nog ooit eenig ambt

te bekleeden, wordende hy bovendien verwezen, aen al

degenen , welke hy ten onregte zoude hebben benadeeld

,

eene behoorlyke schadevergoeding te betalen (3).

(1) Papebrochius , Annnles, Tom. !I, pag. 51 , 61 en 62. Vergelyk ons
ÏI.'Doel, bladz. 6. De stad verhoogde naderhand dilregt, ondanks de
reklamen van het Hof, hetwelk beweerde , dat zy daertoe een octrooi

van noode had. In 1007 werd deze poorterslaks bepaeld op 24 gulden
per persoon , en in 1663 op 44 gulden 10 schellingen arlois, daeronder
een pond voor den Vorst {Kve^Wïï^ev.Noticehhtoriqne, pag. 97).

(2) Groot Pamp. Priv. Boeck , fol. 129.

(3) /Wrf.,fol. 136.

Deze Hugo de Coninck had ondernomen, aen onze Wet-
houderen de bevoegdheid te betwisten , om den klerk der

Peismakerskamer te benoemen. Naer hy voorgaf, behoorde

dit ambt, zoowel als de boeten door de Peismakers uitge-

sproken, tot de zoogenaemde regalische regten. Hy had

daer zelfs den eed van gedaen in handen van den Kanselier

van Braband , en had het zooverre weten te brengen,

dat hy in het bezit zyner eischen werd gezonden , op

boete van vyftig pond en verdere schadevergoeding. De
Stad liet zich echter niet ten onder brengen. Zy voerde het

geding in den Raed van Braband, die Hugo's eischen niet

aennemelyk verklaerde.

Het vonnis van 9 October 1463 was namelyk hierop

gegrond (1) : dat de Stad, gebruik makende van hare oude

regten en privilegiën, ten jare 1357 de Kamer der Peis-

makers had ingesteld, om den last der regterlyke zaken

voor de Schepenen te verligten; dat zy van hetzelfde regt

was uitgegaen om de Kamer in 1433 eenen klerk of schryver

toetevoegen , zonder dat zich daer iemand tot dusverre had

tegen verzet; dat de Onderschoutet niet langer aennemelyk

was in zynen eisch tot het vergeven eener bediening, welke

overigens reeds aen eenen anderen persoon was opgedra-

gen ; dat de Burgemeesters en Schepenen moesten gehand-

haefd blyven in het regt om het klerkschap en alle andere

stadsposten te vergeven, uitgenomen het klerkschap van

den bloede en dat van het ambtmanschap ; die beiden van

onheugelyke tyden ter beschikking van den vorst waren,

even als de benoeming van den Markgraef en den Ambtman;

(I) Groot Pamp, Priv. Boeck, fol. 139.
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welke twee hertogelyke officieren hier zelfs zouden beslaen

hebben eer er Schepenen waren.

Onder de misdryven, den afgestelden Schoulet te laste

gelegd, kon ook wel deze zyn : dat een boer, die tydens de

Bamismarkt hier verbrand werd , wegens gepleegden moord

en gepoogde brandstichting , de Coninck beschuldigde den

aenstoker dezer schelmstukken te zyn geweest. Ja zelfs

schryven de sekretarissen Valkenisse en Caukerken, dat

Hugo de Coninck, ongetwyfeld door wraekzucht aengedre-

ven, in het jaer 1464 nogmaels eene pooging aenwendde,

om de stad in asch te doen leggen , te welken einde hy

een boeren meisje had omgekocht, dat, gevat zynde, op den

brandstapel het leven liet. Deze pooging, indien zy wer-

kelyk bestaen hebbe , was genoegzaem onzinnig, en is

geenszins bewezen. Er zyn integendeel brieven voorhanden,

meldende dat de gewezen Onderschoutet, uit Antwerpen

naer Breda gevlugt zynde, daer in het jaer U63 in hech-

tenis was genomen (4). Hoe zou hy in dezen toestand

iemand hebben kunnen omkoopen, om zyn verfoeijelyk

ontwerp ten uitvoer te brengen, ten ware men veronder-

stelde, dat hy nadien was geslaekt geworden? Hoe het

zy, Hugo de Coninck werd in 4464 te Breda opgehangen (2).

By gelegenheid van dit proces zal het niet onbelangryk

zyn te vernemen, dat er in 4458 tegen de brandstichters,

brandschatters en moordbranders een gebod uitging, omdat
er over deze en dergelyke kwaeddoeners vele klagten in-

kwamen; zooverre zelfs, dat de premie van veertig gulden,

(4) Groot Pamp. Priv. Boeck, fol. 138.

(2) Volgens onze Annales Mss. ad annum. Papebrochius schynl dit
niet geweten ie hebben ; zie zyne Anrniks, Tom. II, pag. 57 et 62 sqq.
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welke Hertog Philips by brief van 6 Maert 4452 had uitge-

loofd (I), voor alwie zulke kwaeddoeners zou vangen, de

uitwerking niet had, welke men er zich van beloofd had.

Om dan dit geboefte uitteroeijen, liet de Hertog den 5." Juny

4458 een nieuw gebod afkondigen, tegen degenen « die

» luiden ende ondersaten gebrantscat hebben , gemortbrant

» ende geanxteneert af te branden , om alsoe geit ende goet

» van hen te gecrigen. » De vorst zelf schryft daerin voor

op welke builengewoone wyze men voortaen die kwaed-

doeners zou doodstraffen. Dit voorschrift is merkwaerdig :

« Sal worden, zegt hy, in een openbare ende wyde plaetse

» geset een langhen stereken ronden stake, ende een grooten

» slercken yseren rinck daeromme losgaende gemaeckt, rus-

» tende op schiuen omme den seluen stake, die selue schiuen

» zynde geset ten minsten drie voet hooghe vander eerden,

» ende aen dien rinck eene stercke yse.-en ketene hangende,

» die gebonden sal werdden ende geuest in die middelt

» vanden naeckteu liue vanden misdadighen, die selue

» ketene soe lanck zynde ende bliuende, dat die, soe aent

M dlyf gevest ende gebonden zynde, bliue twee voeten lanck

» tusschen den stake ende den misdadigen; ende dat dan

» rontomme den misdadigen twee voeten verre vanden

» varsten dat de selue misdadighe, metter vorschr. ketenen

» gebonden zynde, verreycken sal cunnen, oft anders

» cortter oft langer, soe v, oft den officier die die justicie

» doen sal, duncken sal behouende, een groot houten vier

» geraaect ende gestoeckt werdden, ende tot allen plaetsen

» ontsteken, daer die selue misdadighe alsoe sal bliuen

(1) Groot Pamp. Boeck, fol. 435; ibid. , fol. 74.
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» totter tyt dat hy van liue ter doot sal zyn gekomen,
» sonder dat hem ter cortheit van synder pynen, enighe
» huipe by den scerpiechter sal werdden gedaen (i). »

Deze strenge en met onze zeden zoo weinig strokende
maetr^els bewyzen, dat de brandstichtingen wel ernstig
de aendacht der overheid vestigden. Dan, men verdubbelde
nog die strenge weringsmiddelen : Paus Pius II schreef den
31." July 1459 op verzoek der Antwerpenaers, dat de nachte-
lyke brandstichters, openbare roovers, moedwillige moorde-
naers, vredebrekers en samenzweerders tegen de vryheden
van Antwerpen, die gedurende de jaermarkten in eene kerk
of klooster zouden vlugten, daer mogten uitgehaeld worden.
Ook de Bisschop van Kameryk, des aenzocht zynde, stemde
hierin toe, op voorwaerde nochtans, dat de uithaling zoude
geschieden met oorlof van den Deken of Plebaen, aen welke
echter in allen gevalle bevolen werd, zulke kwaeddoeners
binnen de vier-en-twintig uren uit de gewyde plaetsen te

doen verdryven, telkens dat zy daertoe zouden aenzocht
worden. Men ziet dat geestelyke en wereldlyke magt moest
samenspannen om dat slach van onheilslichters uilteroeijen.

Het bovengemelde jaer 1464 was wegens verscheidene

natuerverschynselen opmerkelyk. Nadat de voorgaende
winter buitengewoon zacht, en de granen goedkoop waren
geweest (2) , had het omgekeerde in 1464 plaets. Zoo streng
was de vorst, dat de Schelde eene maend of vyf weken
bevrozen lag, tot niet geringe verbazing van den Paltzgraef

(1) Prim, Fol. Priv., fol. 217.

(2) Volgens de Chronyk van den Kanonik Snyders, werd de veertel
rogge toen te Antwerpen verkocht aea 5, de tarwe aen 8,debooaen
aen i stuiver, en de erwten aen 5 oorden.

Frederik I, stichter van het huis van Loewenstein-Wert-

heim, die zich toen te Antwerpen bevond. Den 25.° Fe-

bruary, eenige dagen nadat het ys was los gegaen , ontstond

een geweldige storm, die elf uren lang zonder tusschen-

poozen aenhield. De Schelde was toen nog vol dryfys, en

daer men hier, buiten de vlieten, nog geene plaets had,

waer de schepen veilig konden overwinteren, werden som-

migen, die op stroom door de vorst verrast waren geweest,

nu door de woedend rondgezweeple ysschotsen verbry-

zeld (1).

Onder de regering van Philips de Goede werden te Ant-

werpen eltelyke gewigtige werken ondernomen; en onder

deze staet de Herenthalsche vaert op den voorgrond.

In het archief van Westerloo zyn thans nog kaerten en

plannen voorhanden, welke in 1440 werden opgemaekt,

met het doel de Groote en Kleine Nethe bevaerbaer te

maken, en deze rivieren door een kanael aen Antwerpen

te verbinden. Onze stad zou daer niet alleen zoet water

hebben uit getrokken ; maer het kanael zou ook eene ge-

meenschap met de Kempen hébben daergesteld, en zou

voor dit zoo verwaerloosd gewest eene bron van voorspoed

hebben kunnen openen.

Het blykt ondertusschen van elders , dat het ontwerp tot

graving eener Kempische vaert veel ouder was. Lancelot

van Ursel heeft inderdaed in zyn Memorieboek aengeteekeud,

dat men reeds in 1431 van de Meir tol aen den Blauwen-

toren de rui begon te graven , van welke de Vaertstraet en

(1) Papebrocfaius, Jnnales Jntv., Tom. Il, pag. 63; volgens den
advokaet Nys, Petrus Verulius en het Boeck der Tyden, ad A.°»
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de Viiilrui nog hare namen hebben behouden. De onder-
nemer dezer graving moest de vaert twintig voet breed en
twee voet diep maken. Dit laetste zou men ligt voor eene
misstelling kuimen nemen; maer Papebrochius merkt aen

,

dat de grond moerassig was, en van Ursel heeft aengeslipt,

dat de roede toen twintig voet mat, en elke voet achttien

duimen, terwyl de gewoone antwerpsche voet thans in elf

duimen wordt verdeeld.

Onze geschreven Annales zeggen, dat men in 1454 begon
het Schyn in de stad te brengen. Papebrochius stelt dit op
J459; en hy geeft te verstaen, dat deze afleiding plaets had
in het noordelyk gedeelte der stad, namelyk in de ïimmer-
mansvliet (i). Dit was dan de Herenthalsche vaert niet,

welker waters tusschen de Kipdorp- en S. Jorispoort in de
stad werden gebragt.

Ondertusschen hadden de Wevers van Heren thals be-

speurd, dat eene vaert op Antwerpen een overheerlyke weg
voor het vervoer hunner nyverheid s-voortbrengselen zoude
openen. Op hun verzoek gaf Philips de Goede den 6.° Oc-
tober 1462 eene charter, waerby tot het graven van zulke

vaert oorlof werd gegeven. Zoo het schynt, nam men hierby

ten grondslag het plan van 1440, en de ontworpen vaert

zou zich hebben moeten uitstrekken van Antwerpen tot aen
Mol, in welke gemeente van oudsher vele lakenwevers

woonden. Dan, hetzy uit hoofde van de aeukanting der

(i) Die Timmennansvliet bevond zich daer waer nu de dokken zyn,
en daervan is ten noorden van het kleine dok nog de Timraemianskaei!
In 1808, toen men de dokken graefde, heeft men het Schyn langs de
vesten buiten de Slykpoort in de Schelde afgeleid (Zie Almanach du
Département des Deux Néthes, 4.»« année, pag. ij et üj.
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Lierenaers, die klaegden dat men hen van water wilde

berooven, hetzy by mangel van gelden, die van Herenthals

verzuimden aen hunne zyde de werken te doen beginnen

,

en lieten ze ten laetste geheel varen.

De Antwerpenaers daerentegen bleven dein 1431 begon-

nen vaert voortgraven, tot .op eene halve myl boven Deurne.

Aldaer bevond zich een molen , toebehoorende aen Vrouwe

Isabella van Immerseel, en de Stad kocht denzelven in

1473. Men bouwde daer eene sluis, by middel van welke

de vaert nog het water ontvangt uit het Groote Schyn,

door dat der Breede en der Weselsche beek versterkt.

Al dit water alzoo in de stad afgeleid zynde, werd ver-

deeld onder de brouweryen , die toen nog in de Kam-
merstraet stonden.

Het nut en de doelmatigheid dezer waterleiding is heden

nog blykbaer, en laet zich overigens opmaken uit zekere

charter van Hertog Ka rel , van 24 Augusty 1473, mag-

tigende den aenkoop van gemelden molen; waerby men
deze omstandigheid verneemt, dat er toen in de stad zoo

groot gebrek aen zoet water was, dat paerden en runderen

van dorst stierven (1). Aldus waren de onkosten voor deze

graving gedaen, geene nutlelooze uitgave; en indien het

kanael al niet bevaerbaer werd , zulks was de schuld der lie-

den van Herenthals. Ondertusschen is deze vaert de Heren-

thalsche VAERT blyven genoemd worden (2). Wy zullen later

(1) De oorkonde op het stadsarchief, lade N, n. 284 bis.

(2) Papebrochius, Annales Antv , Tom. II, pag. 45, 58 en 59. Het
is vry zonderling, dat Petrus Verulius de graving der Herenlbalsche
vaert eerst in 1490 doet beginnen. Mogelyk waren de werken sedert
eenige jaren gestaekt geweest, en werden zy toen hervat.
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zien, welke gewigtige veranderingen er inde XVI.« eeuw

werden aen gemaekt.

De andere waterwerken, welke te dien tyde werden uit-

gevoerd, bestonden in eenen watermolen, regt over het

Hessenhuis, van welken de brug over de Falconsrui nog

den naem heeft behouden. Deze molen, in 1433 gemaekt,

werd later naer de Slykpoort verplaetst. Tien jaer daerna

werd aen de Falconsnonnen toegelaten, een achter haer

klooster gelegen moeras te dempen , door hetzelve in de

Falconsrui afteleiden. Daer bevinden zich thans ettelyke

bleekhoven.

Zulke hoven of beemden vond men ook in de Kraeiwyk,

als daer in 1456 verscheidene nieuwe straten werden afge-

bakend en met huizen betimmerd. Twee jaer daerna vol-

tooide men ook S. Jorisbolwerk , aen het Schermershuis

;

S. Jorispoort werd met twee torens versterkt, en het

S. Jorisbeeld, dat in die poort stond, werd naer het Schut-

tershof overgebragt (1458). Dit zelfde jaer werd de Werf,

welke men reeds in 1438 had gekassyd en met gemetselde

kaeijen versterkt, rondom met palen bezet. Dit laetste werk

moet op eene tegenwoordig ongekende wyze verrigt zyn

,

daer de Burgemeester van Ursel ons in zyn Memorieboek

berigt, dat men tot het inheijen dier palen paerden gebruikte.

Volgens dat Gramaye uit oude bescheeden heeft aengetee-

kend, zyn de schoonste straten der vergroote stad, met

name de Lange Nieuwstraet, Keizerstraet , Hoogstraet,

Kammerstraet, Huidevettersstraet en Koepoortstraet, ook

omtrent dezen tyd (1472) beginnen gekassyd te wor-

den; maer toch besluite men daer niet uit, dat de in

scbyn eenvoudige kunst van kassydcn toen reeds de
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volmaektheid had bekomen , welke zy in onze eeuw heeft

mogen bereiken : de kassysteenen , welke men toen bezigde,

waren klein, ruw, oneffen, ongelyk in grootte, en niet

waterpas gelegd. Wel is waer, dat de straten op dit

tydstip niet onophoudelyk door duizende ryluigen van

allen aerd doorkruist werden, en dus minder aen afslyting

onderhevig waren. Voor het overige begon men toen de doel-

matigheid van redelyk breede straten intezien, en wanneer

de Stad den 28." Maert 1476 van de Falconsnonnen , voor

twee-en-dertig stuivers groot jaerlykschen cyns, den noo-

digen grond kocht, om van de Blauwbroeders tot aen

de Pisternepoort eene nieuwe straet te trekken, besliste

zy, dat dezelve een-en-dertig voet breed zoude wezen.

Deze daedzaek wordt ons door Caukerken medegedeeld;

en hieruit blykt, dat de Blauwbroeders, welke, zoo als

wy gezien hebben, omtrent de Koepoortbrug werden ge-

sticht, in het hier aengestipte jaer naer de Klappystraet

waren verhuisd.

DEEL lil.
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De voordeelen der bandelsvryheid. — Zeescbuimery. — Vrygeleiden

verleend. — Geschil omtrent de jurisdictie op de Honte. — Pelgri-

maedjes. — Peeter Pot opent de vaert naer hel Oosten. — Liersche

Lakenhal. — Herleving der Stapelkwestie. — Hertogelyke dagvaerd

te Antwerpen. — Uitspraek van Hertog Antheunis. — Openbare
vyandelykbeden. — Antwerpen komt bepaeldelyk in het bezit der
Stapels. — Keizer Sigismund doet de Stad in den ryksban. —
Privilegiën der Gouden Bulle bevestigd. — Stelling der kramen op
het Kerkhof.— Inblazing der Paerdenmarkten.— De Roskam geopend.
— Koophandel van Antwerpen onder Philips de Goede. — Aenkomst
der Bruggelingen en Middelburgers. — Betrekkingen met Holland

,

Zeeland en Fransch Ylaenderen. — Haringkamer ingesteld en Bargie-

huis gebouwd. — Zout- en Kaeshandel. — Bittere klagten der
Mecheiaers. — Wollen- en Lakenhandel met Engeland. — De
Engelsche Beurs. — Verbod van Engelsche Lakens intevoeren. —
Het eerste Oosterhuis der Hanzesteden. — Handel met Venetië,

Genua, Portugael en Spanje. — Scheepswezen en Scheepsbouw.
— De Pand gebouwd. — Bontwerkers of Peltiers. — Bloei der

Lakenweveryen. — De Munters en hunne onmatige privilegiën.

Onder de grondbeginsels der staethuishoudkunde , waer-

over, met betrekking tot Antwerpen, in de jongste tyden

het meest is getwist geweest, bekleedt de kwestie der han-

delsvryheid eene eerste plaets. Ingewortelde vooroordeelen

en verkeerde denkbeelden nopens de gevolgen van over-

dreven bescherming, gevoegd by valsche en onberedeneerde

begrippen van nationaliteitswezen ^ : zie daer wat vele

lieden de verbodsstelsels, schael- en verschilregten, en

dergelyke fiskale uitvindingen , zoo blindeling als onbe-

zonnen doet aenkleven. Zy laten zich misleiden door
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ronkende magtspreuken en verbloemde drogredens; zy

zien slechts het onmiddelyk voordeel dat deze of gene

nyverheid uit verbodswetten kan rapen; maer hetgeen

bestendig tot de algemeene welvaert zou kunnen bydragen

,

verliezen zy uit het oog : het geheele wordt ten behoude van

het gedeeltelyke prys gegeven ! En nochtans, wat pleit er

krachtiger tegen de verbodsstelsels , dan de handelsgeschie-

denis van Antwerpen ? Die gansche geschiedenis is, om zoo

te zeggen, eene aeneenschakeling van preuven en bewys-

stukken , ten betooge dat handelsvryheid alléén onze haven

tot den hoogsten bloei, de schitterendste welvaert en de

levendigste werkzaemheid kan verheffen, terwyl verbods-

stelsels slechts strekken tot verval en verkwyning der

scheepvaert. En, trouwens, na de vlaemsche overheer-

sching, gedurende welke de handel te Antwerpen daed-

werkelyk was onderdrukt geworden, ziet men denzelven

zich weder opbeuren , zoodra de Hertogen van Bourgondië

hem gegund hadden zich ruimer te bewegen.

Nu bleef liy zich langzamerhand ontwikkelen, alhoewel

hy nog niet de volle veiligheid genoot, welke zyne verrig-

tingen zoo hoogstnoodzakelyk behoefden. In de openbare

zeden heerschte inderdaed nog veel woestheid; het regt des

sterkste was doorgaens het beste ; en omtrent hei regt der

lieden verkeerde men in zonderlinge begrippen. Niet alleen

waren de landwegen, ten gevolge der gedurige binnen-

landsche oorlogen, onveilig, maer, en nog meer, de zee.

Dit laetste was vooral toeteschryven aen het voortwoeden

van de twisten tusschen Frankryk en Engeland, by welke

de Hertogen van Bourgondië zich veelal gewikkeld be-

vonden. Het zeeregt, gelyk wy dit nu verslaen, was nog in

^1
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de bakermat; en de zeeschuimery werd genoegzaem onge-
stoord op vrienden en vyanden gepleegd. Meyer gewaegl in

zyne Annales, op het jaer 1405, van vlaemsehe zeeschuimers,

die den antwerpschen handel veel afbreuk toebragten. Ook
de kooplieden, die de vlaemsehe markten bezochten, had-
den van dit geboefte veel te lyden, tot dat de daerovei-

ontstane klagten de overheid dwongen maetregels te nemen.

.
Dan, al hare verrigtingen bepaelden zich tot het verbannen
der zeeroovers uit onze streken. Daeruit volgde, dat schier

niemand, ten zy groote waeghalzen, met de naburige landen
dorst handel dryven, dan na zich vooraf van een vrygeleide

te hebben voorzien, zoowel voor de veiligheid zyns persoons,

als voor dat zyner goederen. Over het algemeen werden
zulke vrygeleiden door de vorsten gegeven» doch ook, in

andere gevallen , door de eene of andere stad ten behoeve
harer ingezetenen bedongen; en alsdan moest daer jaerlyks

eene zekere som gelds voor betaeld worden.

Op dezen voet was Antwerpen in vaste betrekkingen
geraekt met byna al de hollandsche en zeeuwsche steden,
byzonder met Amsterdam en Haarlem. De kooplieden van
eerstgenoemde stad hadden hier den stapel hunner waren (1);

en degenen van Haarlem hadden het vrygeleide by verdrag
van 6 November 1397 bekomen. By dit verdrag, 't welk
oor den Schoutet van Antwerpen en den Rentmeester van
Vlaenderen was gesloten geworden , was bepaeld , dat de

(1) Blykens de stadsrekening van 1399 : « Item , xxij daghe in Sep-
J» tember ghepresenleert (aen de) goeden Heden van Amsterdarame, die
» haren stapel hier te houdene plegen , en.le metier stad spreken
» 2"a;nen, ij ghelten wyns uier Eyke, ende ij ghelten vut Bourgoengne,
» beide van vj groot , quam y schellingen groot, x»

Haarlemmers voor het volle vrygeleide op de Schelde,

twintig oude engelschen en eenen bakdenier zouden betalen,

en voor het halve vrygeleide de heiligt dier somme ; maer

aen de tolkamer van Antwerpen vier engelschen. Voor de

koopwaren, wanneer dezelve vyftig pond groot waerd

waren, moest men volle vrygeleide geven, en de heiligt,

wanneer zy slechts op vyf-en-twintig pond werden geschat.

De loUenaers moesten , ter beneerstiging van Willem Jans-

zoon, tolmeester te Amsterdam, alles terug geven wat zy te

veel zouden geëischt hebben (1).

Eene charter van vrygeleide waerborgde dus den koopman

en zyne goederen tegen de gevallen van heirkracht of

oorlogsgebeurtenissen; in dezen zin, dat, wanneer hy in

het eene of andere werd benadeeld, hy op eene schade-

vergoeding kon aenspraek maken. Dit ondervonden de

kooplieden van Keulen, welke by eenen oorlog tusschen

Braband en Gelderland eenig nadeel hadden geleden. De

Hertogin Johanna erkende namelyk, by charter van 28 April

des jaers 1400, dat aen die kooplieden eene schadeloos-

stelling toekwam, en magtigde haren Rentmeester aen de

toonders der charter 128 engelsche nobelen te betalen (2).

Maer het gebeurde ook , dat vreemde kooplieden , te Ant-

werpen goederen willende aen de markt brengen, aen de

(i) Papebrochius, Jnnales Jntv., Tom. I» pag. 219. De schryver

merkt hierby aen, dal drie engelschen te zynen tyde (1700) een' halven

stuiver golden; maer wat de bakdenier of bakpenning mag geweest zyn,

is hem niet gebleken; alleenlyk gelooven wy, dat men zal moeten lezen

baekdenier, zooveel als baekregt. Kiliaen heeft baecke in den zin van

vuerboete.

(2) De oorkonde op het stadsarchief, lade H , n. UO.
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Stad zelve een vrygeleide vroegen , dat deze meestentyds

gereedelyk toestond.

Zoo bevindt men, dat in het jaer 1404, in de week vóór
de Sinxenmarkt, twee kooplieden van Brugge herwaerts

kwamen, en aen liet Magistraet geleide verzochten voor
hunne schepen , die te Sluis voor anker lagen , alzoo zy eenen

aenslag van die van Middelburg duchleden. Om in dit ver-

zoek te voldoen, werden er van sladswege twee schepen

klaer gemaekt, en gesteld onder bevel der ridders Gheldolf

van der Zennen en Laurys Volkaert. Deze twee vaertuigen,

koggen genaemd, welke nog eene bark werden toegevoegd,

waren bemand met vier-en-twintig schutters van den Ouden
en Jongen Voetboog, met hunne Dekens en dezer knapen.

Voorts bevonden zich aen boord de Dekens van de Schippers
en Vischverkoopers, met twee-en-twintig gezellen, welke
het scheepswerk moesten verrigten. Beide de koggen voer-

den iedere in haren wimpel het versch geschilderde en met
zilver afgezette stadswapen ; zy moeten ook grof geschut

gehad hebben : want in de rekening (1) wordt van donder-

cloete gewag gemaekt, welke men in manden aen boord had
gedragen. Dit kleine smaldeel bleef drie dagen en drie

nachten uit, begeleidde de brugsche schepen onverstoord

binnen de haven van Antwerpen , en kostte in het geheel

tien pond , vier schellingen groot.

Om welke reden de Zeeuwen het byzonder op de Brugge-

lingen gemunt hadden, is ons niet gebleken ; maer weinig
jaren daerna ziet men den ouden twist over de jurisdictie

op de Schelde herleven , en in de maend Juny des jaers

(1) Zie de Bylagen, hierachter.

1407 begon men stellig de kwestie te bepleiten, betrekkelyk

de volstrekte en onbeperkte jurisdictie der Hertogen van

Brabaud over de Honte, op welke de Hollanders hunne

eischen hervoorbragten.

De Anlwerpenaers , wien het vooral te doen was te

bewyzen, dat de zaken, die jurisdictie aengaende, te allen

tyde in hunne stad werden gewezen , zamelden allerwege de

getuigenissen van oude lieden op, die sinds lange op de

Schelde vaerden. Den 1.^ Juny werden in de zeeuwsche

stad ïholen, voor Burgemeesters en Schepenen by eede

ouderhoord : Nikolaes Schuyt, Willem Janszoon Danckaert,

Willem Huigszoon , Hugo Niklaeszoon, Jacob Jooszoon

en Lambrecht Janszoon, alle poorters van Tholen, tuss'^hen

de vyftig en zeventig jaer oud. Die van Santvliet getuigden

mede by eede, dat zy sedert meer dan zestig jaren genot

hadden gehad van de bedding der rivier, van Hontemude,

langs Eendrecht tot aen Vossevliet, en van daer terug naer

Scherpenisse langs Mere en Stryen tot aen Valkenberg.

Onder de elf getuigen uit Santvliet opgekomen, om de

palen der hertogelyke jurisdictie op de Schelde te bestati-

gen, was er geen zoo nauwkeurig in zyne aenwyzingen dan

de vyfde, wyzende hy de palen aen van Eykevliet tot aen

Borbies (Borcht ?) ; van hier tot aen Hontemude , en verder

tot Peëndrecht, Eendrecht, Kerkhamen, Hierikvliete,

Vossevliete, Muden; voorts door de diepten van Maerloos

en Hoenvoort tot aen Valkenberg. Wyders mogt men de

getuigenis toen vinden van de goede mannen van Beren-

d recht, Ordam, Lillo, Hildernisse, Woensdrecht, Ossen-

drecht. Bergen en Halften : allen gezwoornen, die sedert

woensdag 19 Maert 1369 als dusdanig hunnen eed hadden
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gedaen, volgens de rollen daervan in de oudePrivilegiekanier

bewaerd, alwaer zy door Valkenisse gezien en afgeschreven

werden (I).

Zoo groole vlyt, in het byeenbrengen der getuigenissen,

bewyst dat de Hertog zich veel aen de jurisdictie op de

Honte gelegen liet. Van niet minder gewigt was dezelve

voor Antwerpen, welks betrekkingen met Duitschland langs

de zeeuwsche en hollandsche binnenstroomen op eene

voorbeeldelooze wyze waren beginnen toetenemen , zoo als

wy straks nader zullen zien.

In de XIII.' en XIV." eeuw had de zeevaert ruim zooveel

voedsel kunnen vinden by het vervoer der pelgrims, die

naer Spanje, Italië of het H. Land wilden gaen, om Jeru-

salem, Rome of San Jago de Compostella te bezoeken, als

zy er tegenwoordig by het inschepen der landverhuizers

vindt, die zich naer Noord-Amerika en andere overzeesche

gewesten begeven. Maer in de XV.« eeuw, na het eindigen

der kruistogten, werden de pelgrims, althans degenen

naer het Oosten, van jaer tot jaer zeldzamer, zoowel wegens

de groote kosten, als wegens de gevaren van zulken verren

togt, in de onzekerheid van immer terug te kunnen komen.

Jammer maer, dal wy geene bescheeden hebben, om ons

omtrent de wezentlyke aengelegenheid van deze beweging

der pelgrims te regt te wyzen.

Onder degenen wien het zeldzaem geluk te beurt viel,

hun vaderland te mogen wederzien, behoorde Peeter Pot,

welken wy reeds door zyne liefdadigheid nader hebben

leeren kennen. Of zyne aenkomst (i405) hier opzien en

(!) Papebrochius , Annales Antv., Tom. I, pag. 247.

voldoening baerde, zal wel niet behoeven gezeid te worden :

schier de gansche bevolking stroomde naer de Werf, om

dien wonderbaren en onbeschroomden man te aenschouwen,

wiens schatten door de faem welligt vergroot waren ; maer

wien men toch de verdienste niet kan betwisten , voor den

antwerpschen handel den regtstreekschen weg naer het

Oosten te hebben gebaend.

Van eene andere zyde werden onze jaermarkten door de

bevolkingen van al de omliggende steden druk bezocht.

Ten jare 1402 had het Magistraet van Lier in de Hoogstraet

aengekocht eene erve genaemd de Hofstad ^ en deed er tot

gerieve der liersche lakenwevers eene hal bouwen. Hoogst-

waerschynlyk bevond zich deze hal daer waer nu het huis

n.' 2595 in de Hoogstraet is, dat op de stadswykbceken

nog dellalle van Lier wordt genoemd. Had Papebrochius dit

geweten, hy zou zich vele gissingen gespaerd hebbeu, nopens

lietgene hy uit de handschriften van Valkenisse over deze

Liersche Lakenhal aenboekt. De Lierenaers dreven overi-

gens ook handel in lakens, welke zy in de Kempen deden

vervaerdigen; maer toen deze handel grootendeels verloopen

was, hebben zy hunne hal van Antwerpen verkocht (l).

Maer terwyl de koophandel aldus vooruitschi*eed , en dat

men de toekomst gerust te gemoet zag, begonnen de

Mechelaers op nieuw te woelen. Dat zy den voorspoed

hunner mededingers met geen al te goede oogen aen-

s^houwden, lael zich bevroeden; maer het was toch onzin.

(1) Van Lom, Beschrymng van Lier, bladz. 38. Eene Hs. Chronyk

,

op bel provinciael archief van Antwerpen berustende, het opbou\\en

dezer Liersche Lakenhal vermeldende, voegt er de byzonderheid by,

dat een metser toen vier plekken daegs won.

ni DEEL. i5
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De Dyle, immers, kon hun nimmer geven, hetgeen de
Schelde ons zoo mildelyk verschafte : een ruim handels-

verkeer. Dan, nyd en afgunst redeneeren zoo min als

waenzin en domheid, en in i4iJ begon de stapelkwestie,

verwikkeld met degene der jaermarkten, tusschen Antwer-
pen en Mechelen wederom te herleven.

Reeds van in 1398 hadden de Mechelaers zich veroorloofd

de kooplieden aentehouden, welke zich naer de jaermarkten

van Antwerpen begaven en van daer wedeikwamen. Maer de

Leuvenaers, welke door deze belemmeringen het meeste

werden benadeeld, deden zoo luide klagten hooren, dat

Philips de Stoute aen die van Mechelen uitdrukkelyk moest

verbieden, nog eenige reizende kooplieden overlast aente-

doen (t). Nadien verliepen er eenige jaren, gedurende

welke men elkander in het oog hield. Eindelyk in 1410

meenden de Mechelaers het middel gevonden te hebben,

om de Antwerpenaers te benadeelen, zonder het herto-

gelyke verbod te krenken.

Veertien dagen vóór het begin der antwerpsche jaermarkt»

namelyk, gelukte het den Mechelaers de pryzen van het

zout, den visch en de haver onmatig te doen ryzen. Het

doelwit dezer verrigting is niet ligt te bepalen ; want indien

het aen de eene zyde voor den koopman voordeelig is,

goede pryzen van zyne waren te bekomen, die pryzen

kunnen ook zoo hoog zyn, dat alle afzetting onmogelyk

wordt. Het scliynt ook, dat de Mechelaers, die in hunne
eischcn door Jan zonder Vrees ondersteund werden, op

(I) Charter van 27 Augusty 1398, in hel Sec. Vol. Priv. , fol 113. Zie
ook Papebrochius, Annales Antv., Tom. I, pag. 221.

ACHTSTE HOOFDSTUK. 179

zyn minste verhoopten , de kooplieden van de antwerpsche

jaermarkten te trekken. Dit is zeker, dat de Antwerpenaers

zich in hunne belangen gekrenkt gevoelden , en niets beters

vonden, om de kuiperyen der Mechelaers te verydelen, dan

derzelver uitwerksel met geweld te keer te gaen , doende zy

te Boom een blokhuis opslaen, uit hetwelk zy alle schepen

beletteden naer Mechelen te varen.

Zoo stond het met de zaek geschapen, als Hertog

Antheunis uit Luxemburg, waer hy eenigen tyd verbleven

had, terugkwam. Het kon niet anders of hy zou de Ant-

werpenaers ondersteunen; en, inderdaed, hy gaf streng

verbod nog koopwaren naer Mechelen te voeren ; weshalve

de inwooners dezer laetste stad gedwongen werden een

gewysde te eischen, voor hetwelk eene dagvaerd te Ant-

werpen werd belegd. Jan en Antheunis verschenen daer ten

bestemden dage met eenen schitterenden trein van heeren

en ridderen, onder welke zich ook bevond Philips, Graef

van Saint-Pol. De twee broeders kwamen overeen, dat het

den Leuvenaren en Brusselaren zoude toegelaten zyn , langs

de Dyle en de Senne zout aen- en aftevoeren , zoo als ten

tyde van Philips de Stoute werd geplogen; en dat de

Mechelaers hunne regten en bescheeden, aengaende de

stapels, klaer en kort zouden te bewyzen hebben. Doch

daer lag de knoop voor de Mechelaers : tegen de regtschen-

dende charters van Hertog Jan H en van Graef Lodewyk

van Male, waermede Mechelen, volgens gewoonte, te berde

kwam, stelden de Antwerpenaers hunne aloude privi-

legiën, de charters van Keizer Hendrik VH, van Wencelyn

en Johanna , en van Philips de Stoute; eindelyk de getuige-

nissen van eene menigte steden van Braband en Zeeland*
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By zulke magt van bewysstukken was het weinig te be-

twyfelen, of de Hertog zou den Antwerpenaren gelyk

geven, en werkeiyk liet hy den 28.° Maert 14H eene
charter uitgaen, bepalende hoofdzakelyk , dat de drie

stapels binnen onze stad zouden blyven, en dat de Ant-
werpenaers in het vervolg alléén den prys van het zout,

den visch en de haver zouden mogen zetten (1).

Door eene andere charter van U July 14H magtigde

Antheunis de Stad, om eene iigling van lyfrenten te doen,

waervan de opbrengst bestemd was, om de tolvryvaert in

Holland en Zeeland te koopen, en aldus een einde te stellen

aen de zich steeds vernieuwende moeijelykheden dienaen-

gaende (2). Hoeveel de Graef van Holland voor dien afkoop
der tollen ontving, is ons niet gebleken : in den brief des

Hertogs staet niets vermeld nopens het totale bedrag der

uitgegeven lyfrenten. Men weet ook niet hoe lang Antwer-
pen dien vrydom van tollen in Holland en Zeeland heeft

behouden; mogelyk is dezelve by de scheuring der Neder-
landen, in de XVI.« eeuw, te niet gegaen; doch zeker gold

het den tol op de Honte niet, welke nog ruim honderd
jaren ten behoeve onzer souvereinen bleef geheven worden.
Maer hoe meer gemak en geriefelykheden den antwerp-

schen handel verleend werden, hoe meer zulks den Meche-
laers griefde; en in 1412 borsten er weder openlyke

(1) De oorkonde op het stadsarchief, lade H, n. U8; en afschrift in
bet Rood Fluw. Boeck, fol. 39. Zie ook Papebrochius , Annales Antv,,
Tom. I, pag. 237.

(2) De oorkonde op het stadsarchief, lade H , n. «51 , en afschrift in
bet Sec. Fol. Priv., fol. III. Papebrochius gewaegt er ook van in zyne
jinnak» Antv., Tom. I, pag. 2ö4.

vyandlykheden uit. Volgens dat Papebrochius (1) verhaelt,

bestonden de Mechelaers omtrent half Oogst de anlwerpsche

jaerroarkt te beletten ; Pastor Remerus Valerius (2) , daer-

entegen, beweert dat de Antwerpenaers de mechelsche

jaermarkt wilden dwarsboomen. Deze tegenstrydigheid is

overigens maer schynbaer, en spruit hieruit voort, dat de

beide steden op de Bamismarkt gelyke aenspraek wilden

maken. De Mechelaers werden in hunne eischen onder-

steund door Philips van Charolois, zoon van Jan zonder

Vrees, die, in dezens afwezigheid. Vlaenderen bestuerde, en

den 23." April 1413 eene charter liet uitgaen, waerby aen

al de Vlamingen verboden werd op de jaermarkt van Ant-

werpen iets te koopen of te verkoopen, op pene van in

beslagneming en verbeurdverklaring hunner goederen, en

drie jaer verbanning uit de staten van Bourgondië. Al wie

het om eenige zaken te doen was naer Antwerpen te gaen,

kon daertoe geenen oorlof bekomen , dan na gaen het Magi-

straet zyner woonplaets met eede te hebben beloofd, boven-

gemeld verbod niet te overtreden (3).

De Antwerpenaers bekreunden zich daer weinig om , en

verkregen den 20.° April van Antheunis een byzonder

vrygeleide voor al degenen die naer de Sinxenmarkt zouden

komen. Eene andere charter van denzelfden dag gebood

aen den Drossaerd van Braband en aen al de hertogelyke

ambtlieden , regters en dienaren , aen de naleving van het

vrygeleide de hand te houden, zorgende dat de naer

(i) Annales Antv. , Tom. I , pag. 267.

(2) Chronyke van Mechelen, bladz. 62.

(3) Papebrochius en Valerius, loco citato.

-a».
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Antwerpen trekkende kooplieden in geener wyze overlast ge-

daen wierde, en dat van ben niets meerder dan de van ouds
gestelde regten voor de koopwaren werden gevorderd (1).

Of er veel kooplieden van dit vrygeleide gebruik maek-
ten, weet men niet; maer zoodra Jan zonder Vreeze van
de twee charters kennis had, liet hy, op aendrang der

Mechelaers, al de goederen, aktiën en kredieten der Aut-
werpenaers in geheel Vlaenderen in beslag nemen, totdat

deze laetsten zouden hersteld hebben de schade, welke die

van Mechelen zeiden te hebben geleden door het onder-

scheppen van eenige vaertuigen met koopwaren op den
stroom, alwaer, volgens zeker vonnis en appoinlement,

de vaert moest vry wezen (2). De zaek was, dat de Ant-
werpenaers twee schepen, meerendeels geladen met engel-

6che wollen, en naer Mechelen bestemd, van voor het
vlaemsche dorp Burcht hadden weggehaeld, en dat onze
stad over dit gedeelte der rivier geen jurisdictie had (3)

Ten laetste werden de twee bourgondische souvereinen

dit eindeloos geharrewar over de stapels en jaermarkten
moede, en ernstig bedacht, om het geschil eens voor goed
te beslechten. Van weerskanten werden kommissarissen
benoemd om' het pleit te onderzoeken. Deze kommissaris-
sen waren achttien in getal : drie waren benoemd door
Antheunis van Bourgondië, drie door Jan zonder Vreeze,
zes door de stad Antwerpen, en zes door degene van

(1) De oorkonden op het stadsarchief, lade H» n. 153 en 156. Pape-
brochius kende de laetste charter, welke ook is afgeschreven in het
Secundum Volumen Privilegiorum , fol. 1 1 1

.

(2) Valerius, Chronyke van Mechelen , bladz. 61.

(3) Gyseleers-Thys, Additions et corrections, Tom. II
, pag. 30.

Mechelen (1). De werkzaemheden dezer kommissie zouden

met alle vlyt zyn moeten voortgezet worden; dan het ging met

die kommissie gelyk met vele andere van onzen lyd, die tot

leuze schynen genomen te hebben, dat hoe meer eene zaek

dringend is, hoe langer men hare oplossing moet verdagen.

Over de traegheid der Antwerpsch-Mechelsche kommissie

zal men overigens kunnen oordeelen door deze enkele

daedzaek, dat Petrus van Gorinchem, Abt van S. Bernaerds,

anderhalf jaer later nog bezig was met de charter van

Keizer Hendrik VII, betrekkelyk de drie stapels, te overzien,

alsmede de verklaringsbrieven in 1374 door verscheidene

sleden van Brahand en Zeeland ten vooideele van Antwer-

pen wegens den vischstapel gegeven (2).

De stapel- en jaermarklkwestiën schenen dus onbepael-

delyk in haren ouden staet van overspanning te zullen

blyven; des te meer daer geen der partyen betuigde van hare

eischen of aenmatigingen te willen afzien, tot dat Keizer

Sigismund zich der zake aentrok.

Van eerst af aen gaf hy den Mechelaren gelyk, die, men
weet niet hoe, zyn gemoed ingenomen hadden, bevestigde al

hunne privilegiën en bekrachtigde de uilspraek van Lodewyk

van Male, waerby de drie stapels aen Mechelen werden

toegewezen : « behalven dat die van Antwerpen daer mogten

(1) De kommissarissen des Hertogs van Braband, benoemd by cliarter

van 2 July 1413, waren Hendrik vanderLecke, Heer van Hezewyck;
M'her Joannes Bont , Kanonik van S. Gudulakerk te Brussel ; en Nikolaes
van de Werve , raedsheer des Hertogs. De oorkonde dezer benoeming is

nog op het stadsarchief, lade H, n. 157. De namen der vyflien andere
kommissarissen zyn ons onbekend.

(2) Van dezen Abt zyn nog twee vidimus , van 12 December U14,
op het stadsarchief voorhanden , lade I, n. 160 en 161.
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9 af nemen hunne provisie* ende slete, sonder dat elders

» te mogen voeren, en dat hel resterende sonde mogen

» verkocht worden (I). » Maer de Keizer, weldra beter

toegelicht zynde, veranderde alle deze schikkingen, en

bevestigde Antwerpen in het bezit, niet alleen der drie

stapels, maer ook der twee jaermarkten; verbiedende

dezelve aen onze stad te ontnemen, om ze naer elders

overtebrengen (2). Wat de Mechelaers betreft, de Keizer

schonk hun twee nieuwe jaermarkten : de eene te houden

op den maendng vóór O. L. Vrouw Lichtmis, en de andere

op den maendag vóór S. Jacobsdag.

Het diploom des Keizers dienaengaende, is opmerkelyk.

Daerin wordt onder anderen gezeid, dat alle welkdanige

jaermarkten , door de stad Mechelen verkregen , al ware het

ook van koninklyke of andere hoogvorstelyke persoonen,

dood en te niet moesten zyn [cassas, irritaSy nullaSy vacuas

ei inanes mandantes). Voorts werd aen alle geestelyke en

wereldlyke overheden bevolen de Antwerpenaers ongestoord

en onverlet te laten in het genot hunner jaer- en dagelyksche

markten, door welke laetsten men de stapels vanvisch,

zout en haver moet verstaen. Alles op pene van vyftig

marken van den fynsten goude, te betalen door dengenen

die tegen het gebod des Keizers zoude misdoen ; de eene

heiligt moest komen ten behoeve der keizerlyke schatkist

,

de andere heiligt ten behoeve der benadeelden (1).

Deze Keizer Sigismund vatte naderhand groot misnoegen

op tegen al de steden van Braband, wegens de gemeenschap

die zy met zekere ballingen hadden gehouden, en omdat

zy aen dezelve, tegenstrydig met het keizerlyk gebod, op de

jaermarkten vrygeleide hadden vergund. Hierom waren

Leuven, Brussel, Antwerpen, 's Hertogenbosch , Thienen,

Lier, Steenbergen, Herenthals, Vilvoorden, Aerschot en

Breda door de keizerlyke officieren voor het Hof gedag-

vaerd; maer geen dier steden verscheen op deze dagvaer-

ding, weshalve zy allen als weerspannig in den kleinen

ryksban werden gedaen.

Dat deze maetregel geen ydel woord was , maer hoogst-

nadeelige gevolgen kon hebben, blykt hieruit, dat al de

bovengenoemde steden nu onverwyld gezanten tot den

Keizer zonden, om hem te vertoonen, dat het uit louter

verzuimenis, en geenszins uit weerspannigheid was, dat

zy waren te kort gebleven op de dagvaerd te verschynen

;

belovende voorts te antwoorden op al de tegen haer inge-

bragte beschuldigingen. Sigismund, wien de Hussiten toen

werks genoeg berokkenden, ontving de brabandsche gezan-

ten, luisterde naer hunne verschooning, en gaf den 23."

(1) Valerius, Chronyke, bladz. 62, en Papebrochius , Annahs Antv,»

Tom. I , pag. !276. De beide charters zyn van SO en 23 November 1414.

Zie Gyseleers-Thys , Additions et corrections, Tom. H , pag. 31.

(2) Charter van 21 January 1415. De oorkonde op het stadsarchief,

lade I, n. 162, met een afschrift in hel Sec. Vol. Priv., fol. 1. Valerius

gaet dit stuk siilzwygend voorby, wat wel geen bewys van de onparty-

digheid dezes chronykschryvers is.

(1) De hier beroepen charter is van 31 January 1414 (1415 n. s.). Zie

Gyseleers-Thys, Additions et corvections , Tom. Il, pag. 31, en Papebro-

chius, Annales Antv., Tom. I, pag. 277. Deze laetste verhaelt, pag. 296,

dal de Antwerpenaers in 1419 met de Mechelaers wederom in geschil

kwamen, wegens een blokhuis, dat de eerstgenoemden te Rumpst

wilden aenleggen , om aldus de scheepvaert op Mechelen te beletten.

Hoe deze twist afliep is ons niet gebleken.

DEEL III. 24
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December i 423, te Buda, in Hongarye, eene charter, waerby
de meergemelde steden van den ryksban werden ontheven
en van alle verdere vervolging ontslagen (1).

Eene byzondere charter, onder dezelfde dagteekening,

werd aen Antwerpen en Brussel verleend. Beide deze steden
hadden zich den ryksban op den hals gehaeld , omdat zy
tegen 's Keizers verbod, met de ballingen Graef Willem
van Zem, Ridder Arnold van Krenhem en Willem Blondel
verstandhouding hadden gehad, en hen zelfs binnen hare
muren hadden ontvangen. Om haer ontslag uit den gedach-
ten ban te bekomen, hadden zy zekeren Nikolaes Bisschoff,

een Luxemburger, tot den Keizer afgevaerdigd , en hem
met het verdedigen harer zaek belast (2). In welke staets-

zaken de drie evengenoemde persoonen gewikkeld waren,
die hier eene schuilplaets en de herbergzaemheid gezocht
hadden, en welke daden men hen ten laste legde, valt in ons
bestek niet te onderzoeken : mogelyk waren het zendelingen
van den eenoogigen Ziska, de beruchte aenvoerder der
Hussilen en Taboriten.

Hoe het zy, Sigismund toonde zich niet wrevelig; maer
gaf nog twee andere charters, insgelyks gedagteekend van
Buda 6 en 7 January 1424. Door dezelve werden hoofdza-
kelyk bevestigd de privilegiën door Keizer Karel IV by de
Gouden Bulle aen de Brabanders verleend, welke privilegiën

bepaelden, dat de ingezetenen van Braband, Limburg en
het Markgraefschap des H. Ryks, door de duitsche heeren,
het zy geestelyke of wereldlyke, nimmer wegens schulden,

(1) Oorkonde, ladel, n. 181, en afschrift in het Prim. VoLPriv., fol.2.

(2) Oorkonde, lade I, n 182, en afschrift in het Sec. Vol. Priv., fol. 3.

contracten of andere verbindtenissen mogten vervolgd of

aengehouden worden. Maer het schynt, dat men dit voor-

regt niet al te stipt had geëerbiedigd , en dat het zelfs in

sommige gevallen eene doode letter was. Immers, de Keizer

willende verhinderen, dat de privilegiën by de Gouden

Bulle gewaerborgd, nog hersenschimmig zouden wezen,

dreigde met ballingschap en eene boet van honderd marken

gouds, alwie de voorregten, welke de Brabanders in

Duitschland genoten, nog zou krenken (1).

Het bleef daer niet by : de Keizer onze steden op eene

nog meer byzondere wyze willende begunstigen , stemde er

in toe, dat zy zelfs diegenen zyner duitsche onderzaten,

welke zich in den grooten of kleinen ryksban zouden bevin-

den, tydens hare jaermarkten ontvingen en herbergden;

maer wanneer die tyd verstreken was, moest men ze met

hunne persoonen en goederen ten huize uitzetten, indien

zy niet van zelve vertrokken. Deze charter, gegeven te

Weissegrade den 22."* January 1424, werd drie achtereen-

volgende dagen in al de kerken afgekondigd; zy was op

geheel Braband toepasselyk; maer de Antwerpenaers hadden

er eene byzondere mogen erlangen (2).

(1) De oorkonde op het archief, lade I, n. 183 en 184; afschrift in het

Rood Fluw. Boeck, fol. 103 en 104, en in het Sec. Fol. Priv., fol. 4.

Daer is ook eene charter van 1445 (lade K, n. 234) voorhanden , waerby

de keizerlyke hofregter Michiel van Nordburg verklaert, dat de gemeente

van Antwerpen voor het hofgerigt was gedagvaerd ; maer dat , de privi-

legiën harer inwooners verbiedende dat zy door anderen dan door

hunne Schepenen werden gevonnist, hy al die zaken voor de antwerp-

sche Vierschaer verzond, mits goed regt en geleide.

(2) De oorkonde op het stadsarchief, lade 1, n. 185 en 186; met

afschriften in het Rood Fltiweelen Boeck , fol. 56 en 80.
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Drie jaer daerna erlangden zy de bevestiging dezer on-
derscheidene charters. Het diploom gegeven te Anspach,
in Beijeren, is van den 3h° Mei 1427. Wy verkregen
daerby, dat onze poorters, in alle zaken, met name t?an
halse, van have, van breuke, van lyve oft van leden, ofte van
eenige betichten, voor hunnen eigen regter te Antwerpen
zouden staen. Eene boete van tachtig marken gouds werd
bepaeld tegen degenen die de voorregten, ons door de
Gouden Bulle gewaerborgd, niet zouden eerbiedigen ; terwyl
degenen die de kooplieden, naer onze jaermarkt reizende,
overlast zouden aendoen, in den ryksban zouden geslagen
worden (1).

Dit diploom werd op zondag 15 Juny 1427 door eenen
renbode te Antwerpen aengebragt, op het oogenblik zelf
dat hier de Sinxenmarkt werd ingeblazen , en vermeerderde
natuerlyk de openbare vreugde, welke over de komst van
Philips van Saint-Pol in de stad heerschte.

Antwerpen was dus bepaeldelyk in het geregle en onver-
stoorde bezit der stapels en jaermarkten gekomen. De koop-
lieden van de omliggende steden verheugden zich daerover,
want allen hadden min of meer belang onze markten te
komen bywoonen, omdat zy verzekerd waren er zich van
alles te kunnen voorzien, of gelegenheid te vinden er voor
hunne eigene goederen koopers aentetreffen. Zulks bleek
inzonderheid in 1441, by een geschil tusschen de antwerpsche
en gentsche schippers, betrekkelyk het laden van goederen
in onze vlieten. Het Hof van Gent gaf aen deze laetsten

afilm !^'!''';i'\Z
^^' stadsarchief, lade K, n. 190 en 191; en

afschrift in bet Rood Fluweeleu Pfivilegie Boeck , fol. 55.

voorloopig gelyk ; en Hertog Philips de Goede bevestigde

den 2." September dit vonnis op het vertoog der Gentenaers,

dat hunne kooplieden grootelyks zouden worden benadeeld,

byaldien het hun niet werd toegelaten vry en onverlet naer

de Bamismarkt te komen (1).

Elders hebben wy gezien, dat de vrydora der jaermarkten

in 1430 door Philips de Goede uitdrukkelyk was bevestigd

geworden. Hy zelf moedigde onze jaermarkten op allerlei

wyzen aen , en achtte het niet beneden zich , er het eene en

andere te doen koopen. In 1 431 bevond hy zich te Antwer-

pen, en werd hier bezocht door den Bisschop van Trier,

wien hy vyf-en-negentig ellen zyden laken van verschillende

kleuren vereerde. Dit laken was op onze jaermarkt gekocht

van zekeren Jacob de Melain , koopman van Valencyn ; en

's vorsten rentmeester. Jan Abonnet, bragt daervoor in

rekening 251 gulden 16 stuivers (2).

Dezelfde rekening verantwoordt eene som van 70 stuivers,

betaeld aen jufvrouw Dor, narrin der Hertogin van Bour-

gondië, om zich ter gelegenheid van haer naemfeest op de

jaermarkt van Antwerpen een geschenk te koopen. Elders

staet eene som van 12 gulden 7 stuivers, betaeld aen Jonker

van Kleef, neef van Hertog Philips, om voor zich en zyne

knechts insgelyks zulk een geschenk op dezelfde jaermarkt

aenteschaffen (3).

Dusdanig verbeelden wy ons de jaermarkten van Antwer-

pen in de XIV.® en XV.® eeuw. Men kwam er van alle kanten

(1) Papebrochius, Annales Anlv., Tom. 1, pag. 412.

(2) Gachard, Rappm^t sur les archives de Lille, pag. 276.

(3) Idem, ibid., pag. 274.

•i I
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naer toe om ze bytewoonen ; de eenen gingen om de nering,

de anderen om de tering. In verscheidene omliggende steden

werden zelfs bepalingen gemaekt om den burgeren het

bezoeken onzer jaermarkten te vergemakkelyken. In 1450
was te Gent geboden en uitgeroepen, dat, om daer poorlers-

regt te hebben, men er op de vier hoogtyden, in persoon
met vrouw en kinderen, telkens vyftien dagen achtereen, in

zyn huis moest woonen, uulghesteken de ghene die antieren

de vrie maercten van Anticerpen (1).

Wy hebben gezeid, dat Philips de Goede zich gedurende
zyne regering bevlytigde, om onze jaermarkten aentemoe-
digen. Hy deed nog meer : voor de kooplieden uit Frankryk,
Spanje en Oostland gaf hy in 1437 een byzonder vrygeleide,

verbiedende hen aentehouden, onder voorwendsel van den
oorlog met Engeland (2). Eene dergelyke gunst werd den
Venetianen in 1452 verleend (3). Deze beide charters be-
wyzen overigens, dat Antwerpen, by het ongelukkig geschil

over de hulk en den haringtol , 's vorsten welwillendheid

niet geheel verbeurd had. Dit blykt nog nader uil de
charters van 21 October 1455, waerby al de privilegiën

der jaermarkten werden bekrachtigd, ondanks het misnoe-
gen aen Philips door de Antwerpenaers gegeven, die tydens
hunne Bamismarkt de lieden van Rupelmonde hadden doen
vatten, omdat de Hertog de lieden van Gent, welke naer
dezelfde jaermarkt kwamen , had doen opligten. De Goede
Philips, die zeer wel begreep, dat het zyn belang was aen

de Antwerpenaers toetegeven , omdat hunne stad voor hem

als eene gouden eijeren leggende hen was : Philips, zeggen

wy, erkende zyn ongelyk, belovende voortaen niemand

gedurende de marktvrede te zullen aenhouden , noch toete-

laten dat men iemand op onze jaermarkten aenhielde (1).

Opzigtens dit privilegie der raarktvryheid viel er niet

te jokken; en meermalen was de Stad in de noodzake-

lykheid geplaetst, daerover proces te voeren, om hetzelve

te doen eerbiedigen. Zoo had Karel Goelys , luiksch koop-

man, na het sluiten der Bamismarkt van 1444, een

Engelschman, met name Bartel Straton, wegens schulden

doen in hechtenis nemen. Zoodra dit by de Antwerpenaers

vernomen was, kwamen zy er tegen op, en eischten de

slaking des gevangene, krachtens de aloude privilegiën

en het vrygeleide. De zaek werd voor den Hertog gepleten,

die den Antwerpenaren gelyk gaf, by vonnis van 14 Decem-

ber 1445 (2). Het kon toch niet anders; want men mogt

zyne schuldenaers wel doen vastzetten voor schulden, die

in dezelfde jaermarkt moesten betaeld worden; maer niet

voor degenen die in andere jaermarkten vervielen. Karel

Goelys, op dit onderscheid niet gelet hebbende, moest

noodzakelyk zyn proces verliezen, daer Straton zich in

het laetsle geval bevond (3).

Maer indien onze Antwerpenaers zeer nauwgezet waren

nopens het eerbiedigen hunner marktvryheid , zy schynen

(1) Dagboek der Gentsche Collatie, bladz. 31.

(2) Charter van 20 April 1437, lade K, n. 217.

(3) Charter van 15 April 1452, lade M, n. 25i.

(1) De oorkonden op het archief, lade M, n. 235 en 255, en afschritt
in het Rood Fïuweelen Boeck, fol. 90.

(2) Lade K, n. 237 en Gr. Pamp. Priv. Boeck, fol. 59.

(3) Zie onze Rechten en Costumen, Titel XLIX, art. 16-17.
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zich om degene van anderen weinig bekreund te hebben.

Een koopman van Brugge, in i466 van de jaermarkt van

Bergen-op-Zoom terugkomende, werd te Antwerpen gevat,

alhoewel hy van een byzonder vrygeleide van den vorst

vooraien was. De reden zyner aenhouding was, dat hy

eenige jaren te voren een panding-vonnis had verbroken,

vertrekkende eer dat hy ontslag had bekomen. Daer de

gevangene zich beriep op het vrygeleide en de privilegiën

der jaermarkt van Bergen-op-Zoom, werd hy naer den

Hertog gevoerd , die zich destyds te Ryssel bevond ; maer

de VVethouderen dezer laetste stad, wien het proces was

in handen gegeven , zonden den Bruggeling naer xintwerpen

terug, opdat daer volgens regt zou worden gehandeld; en

ondertusschen veroordeelden zy hem in de kosten (1).

Van oudsher werden onze jaermarkten op O. L. Vrouwe

kerkhof gehouden. Daer stonden dan ook de kramen,

welke door de Stad en hel Kapittel, ieder voor de heiligt,

gesteld en verhuerd werden. De kooplieden betaelden

bovendien eenen ouden engelschen voor wakersregt. Van

eene andere zyde, hadden verscheidene ambachten hunne

eigene kramen , welke zy op zekere plaetsen mogten stellen.

Eenige dier plaetsen hebben daer nog de namen van be-

houden : zoo stonden de schoenmakers op de Schoenmarkt,

en de handschoenmakers op de Handschoemmarkt , welke

beide plaetsen in oude stukken veelal het Kerkhof worden

geheeten. Voor het overige hadden de Kapittelheeren groote

zorge, dat de baet van het kramenstellen voortkomende,

aen hun alléén verbleef. Zoo bevindt men, dat, by het

(1) Papebrochius , AnnaUt Antv., Tom. II, pag. 90.
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concordaet, lietwelk zy in 1448 met de Minderbroeders

aengingen, bepaeld werd, dat deze op hunne erve geene

markt mogten laten houden of handel dryyen. Indien zy dit

echter toelieten, dan moest al de baet aen het fabriek van

O. L. Vrouwekerk komen; en in 1494 bedongen zy dezelfde

voorwaerde in dezelfde bewoording, by het concordaet dat

zy met de Lievevrouwebroeders sloten.

Dan, alhoewel het stellen der kramen op ons Kerkhof

altoos ongestoord was geschied, er werden omtrent het

midden der XV.® eeuw bedenkingen geopperd tegen het

stellen van de kramen op eene gewyde plaets , gelyk degene

waer de dooden rusten. Joannes van Bourgondië, Bisschop

van Kameryk, het verzoek des Schoutets in aenmerking

nemende, en overwegende dat er in de stad geene geschikter

plaets was om de goederen uittestallen , verklaerde by zyn

diploom van 3i Maert 1448, dat hy, om niet te schynen

nieuwigheden te willen invoeren, toeliet dat men de kramen

volgens ouder gewoonte op het Kerkhof zoude stellen , op

voorwaerde nochtans, dat de kooplieden er niet zouden

blyven in slapen. De prelaet vreesde , dat de gewyde plaets

door ontucht zoude worden ontheiligd ; en het schynt dat

iets van dien aerd aenleiding hebbe gegeven tot zeker verbod

in 1466 afgekondigd, krachtens hetwelk al de kramen van

het Kerkhof moesten worden geweerd. Dit verbod bleef

echter onuitgevoerd, zoowel als eene ordonancie van 14

Maert 1467, waerdoor de Ambtman zich het uitsluitelyk

regt wilde aenmatigen, tot het afgeven der vergunning om
hier kramen opteslaen.

Komen wy nu tot de paerdenmarkten , die in eeniger

voege eene afdeeling zyn van de jaermarkten; en

DEEL III. 25
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volledigen wy hetgeen wy elders over de eerstgemelden

hebben aengeboekt (I).

Even als de jaermarkten, werden de paerdenmarkten met
byzondere formaliteiten ingeblazen of afgekondigd. Vier
dagen vóór dezelve, ten elf ure 's morgens, verscheen de
Ambtman met twee Schepenen en den Officier der Lange
Roede, op de paerdenraarkt, ter plaetse genaemd den
ïooch

, alwaer de horen door eenen der Knuivers of Kolf-

dragers tweemael werd geblazen. Hierna werden al de
paerden, die zich op den Tooch bevonden of nog zouden
komen, door den Ambtman, van wege den Hertog van
Braband en met toeslemming der Schepenen, in arrest

genomen, en verbod gedaen, eenige paerden te koopen of

te verkoopen, zoo lange het arrest zou liggen, op boete van

zestig gouden realen van achttien stuivers het stuk. Dit

arrest werd den vyfden dag, tusschen zes en zeven ure
's morgens, door dezelfde amblenaers opgeheven. Alsdan
nam de paerdenmarkt aenvang, en een ieder mogt vry ende

vrank paerden koopen en verkoopen, nadat de Lange
Roede had afgekondigd, dat er tusschen den kooper en
den verkooper niet meer dan twee makelaers mogten wezen;

dat men voor elk paerd den tol, den accys en het ongeld
daertoe staende moest betalen; en dat eenieder voorzigtig

behoorde te zyn ; want dat alwie van paerden overreden of

geslagen werd, de schade aen zichzelve zoude vinden,
alzoo daer geen regt zou worden over gedaen (2).

(1) Zie ons !!.• Deel, bladz. 82. Meu heeft daer by misslag 1398
gedrulii; raaer de lezer zal wel gezien hebben, dat er 1298 moest staen.

(2) Hechten en Costumen van Antwerpen, Titel L.
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Deze formaliteiten zyn eeuwen lang nageleefd geweest.

Gedurende den driedaegschen arresttyd had de Hertog van

Braband, de persoonen van zyn hof, ende andere wesende

van de bende van ordinantien (hertogelyke ruitery) alléén

regt om te Antwerpen paerden te koopen , by goedvinding

van Burgemeesters en Schepenen. Hoe druk onze paerden-

markten oudtyds bezocht werden, getuigt Gramaye (1),

daer hy aenboekt, dat er van Brussel alleen somtyds twaelf

duizend menschen herwaerts kwamen. Moeijelyk ware het

te bepalen in hoeverre deze opgave overdreven moet

beeten. Dit is zeker, dat het Magistraet de paerdenhande-

laers nog meer gerief willende bezorgen, in 1427 eenen

stal liet oprigten, welken men den Roskam noemde (2). De

opening van dezen stal geschiedde den 2.° October ; al wie

wilde mogt er zyne paerden in brengen, tot dat dezelve

konden verkocht worden, op voorwaerde derzelver onder-

houd te betalen, en by het inkomen eene ghelte rhynschen

wyn en eene gans, aen wien weet men niet, te geven. Deze

byzonderheid heeft ons belangryk genoeg geschenen , om

hier melding te verdienen (5).

(1) Antverpia, Lib. lil, Cap. XI, pag. 96.

(2) Papebrochius , Annales Antv,, Tom. I, pag. 340, waer hy

verwyst op het Boeck metten berderen, ter stadsarchief.

(3) Albrecht Durer, die onze paerdenmarkt in 1520 bezocht, zegt,

dat hy er vele fraeije hengsten vond , en dat hy er twee voor zeven

honderd gulden zag verkoopen. De prys der paerden moet alstoen,

gelyk al de andere voorwerpen , merkelyk gestegen zyn , vergeleken

met dengenen der X1II.« eeuw; want men bevindt dat Philips van

Vlaenderen in 1284 te Duway twee paerden voor 33 pond parisis

kocht; en in 1287 werden Reinout van Gelderland, op S. Aygulphus

jaermarkt te Prum , acht paerden voor 1040 pond toegewezen {Inven-

taire analytique des chartes des comtes de Flandre, pag. 109 et 137).

i\-
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Den 24/' derzelfde maend namen de Wethouderen een

besluit betrekkelyk het houden en beryden van huerpaer-

den. Wouter van der Byest en Koenraed Westvaelinc

werden als gezworen waerdeerders aengesteld om overal

de huerpaerden te gaen schatten , waervoor ieder paerdon-

verhuerder hun eenen grooten gemeyns payements moest

betalen. Wyders werden er verordeningen gemaekt op
het stuk der paerden met besmetlelyke ziekten aengedaen,

en verboden dat deze nog mogten gedrenkt worden ter

plaetse waer men de gezonde paerden te drenken leidde (1).

Deze onderscheidene maetregelen waren wel niet juist ge-

nomen om ons paerdenras te verbeteren, iets wat ons

Magistraet ook niet aenging; maer zy bestatigen deszelfs

bezorgdheid voor de openbare gezondheid , en bevestigen

hetgeen wy omtrent de aengelegenheid onzer paerdenmark-

ten zeiden , welke de Hertogen van Bourgondië bestendig

aenmoedigden ; zooverre dat zy zelfs aen onze kooplieden

den uitvoer van paerden toelieten, als dezelve in het

overige hunner staten verboden was (2).

Thans willen wy hier het tafereel ophangen van den

antwerpschen zeehandel, ten tyde van Philips de Goede.

Het is een genoegzaem algemeen verspreid gevoelen , dat

Antwerpen eerst onder de regering van Maximiliaen, en

daema onder degene van Philips deSchoone, de grondvesten

der handelsgrootheid legde, welke het in de XVI.' eeuw

(i) Ordonancie van 24 Ociober 1427, in bet Oudt Register metten
berderen, fol. 118.

(2) Charter van Hertog Philips de Schoone, van 16 September U95,
op hel stadsarchief, lade N, n. 202. en afschrift in het Rood Ftu-
weelen Boeck, fol. 102.

mogt bereiken. Dit gevoelen berust slechts op onderstel-

lingen, en is dus van allen grond ontbloot. Daerentegen

hebben wy daedzaken en oorkonden, welke bewyzen, dat

het begin van den handelsbloei onzer stad van de regering

van Philips de Goede, en zelfs vroeger, dagteekent. De

desbetoogende daedzaken zyn te vinden in het drukke

bezoek onzer jaer- en paerdenmarkten , in de yvering ter

weêrbekoming van het oude stapelregt voor visch, zout

en haver , en in de opening der scheepvaert met het Oosten

door Peeter Pot. Als oorkonden zouden wy kunnen aen-

voeren de getuigbrieven en verklaringen van zoo vele

nederlandsche steden, ten voordeele van Antwerpens

aenspraek op het stapelregt, de menigvuldige vrygeleiden

der Hertogen, en de charters van Keizer Sigismund.

Niettemin gelden die oorkonden en daedzaken slechts

voor Antwerpen; en men kan daer nog niet uit opmaken

,

dat de brugsche koophandel reeds van toen af begon te

verloopen. De eerste teekens dezer verlooping openbaerden

zich maer onder de regering van Philips de Goede; en om

dit beter te doen begrypen , achten wy het oorboorlyk de

zaek hier wat hooger optehalen.

Gedurende het vierjarige tydperk van 1434 tot 1438

werden de Nederlanden door ettelyke beroerten geschokt.

Het geschil over de hulk en den haringtol, geschil dat

den Antwerpenaren zoo duer kwam te staen , was zelfs maer

eene epizode dezer onlusten, door welke de handel met de

Hanzesteden geweldig gestoord werd. Weinig doet het nu

ter zake, wie het eerst den aenval begon; dit weet men,

dat de Hanzekooplieden, die met Brugge in betrekking

stonden , op de Ylaemsche kusten door kapers werden

i
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bestookt, mishandeld en by een oproer te Sluis schier
vermoord. Die van Lubeck klaegden daerover hevig, en te

regt. Om schadevergoeding te bekomen, vermeenden zy
het oude volksregt van wederpanding te moeten in voege
brengen; al de nederlandsche schepen, die zich in hunne
haven bevonden, namen zy dierhalve in beslag, en weigerden
dezelve lostelaten, voor dat er vyftig duizend gulden
betaeld waren. De Hollanders en Zeeuwen beantwoordden
dezen eisch, door het uitzenden eener vloot, welke al de
Hanzeschepen

, die zy kon ontmoeten , prys raaekte. Zelfs

werden spaensche vaertuigen niet verschoond, en verschei-

den in het gezigt van Blankenberg onderschept (1439).
Dure tyd en hongersnood waren de gevolgen van dezen
kapersoorlog; en in sommige steden rees de nood zoo hoog,
dat er oproeren uit ontstonden, welke men door wapen-
kracht moest beteugelen waerby dan ook veel bloeds
vergoten werd (i),

Ondertusschen was Hertog Philips de Goede er eindelyk
in gelukt met de Hanzesteden een tienjarig bestand te

treffen, en hetzelve zou in 1441 in bestendige en duerzame
vrede veranderd worden. Te dien einde kwam men overeen,

dat elke der beide partyen vyf scheidsmannen met de ver-

dediging harer belangen zoude belasten. Werkelyk be-

noemde de Hertog de steden Antwerpen, Mechelen, Utrecht,

Amersfoort en Nymegen , om deze taek waertenemen (2)

;

(i) Allraeyer. Histoire des relations commerciales des Pays-Bas avec
te IVord de VEurope, pag. 10-11 ; De Reiffenberg, Mémoire surlecom-
merce etc, de la Belgique au XV.» siècle, pag. 227.

(2) Wagenaer
, Vaderlandsche Historie, ll.e Deel, bladz. 542.

raaer het is ons niet gebleken, dat er uit de conferenciën

iets voortkwam. Wel ten tegendeele bleef Vlaenderen door

de zeeschuimery byster gedrukt; en, wat voor dit gewest

nog wel het ergste was, de brugsche koophandel begon

vast naer Antwerpen te verloopen. Dit eene en andere blykt

uit een vertoog, den dS." December 1451, dcor de hoofd-

mannen der stede van Gent by eene volksvergadering aldaer

gedaen , en luidende als volgt :

« Item, waer grootelic van noode ende orbuer van den

» lande, dat men de zee veylichde ende alle malefacteurs

» verjaechde, die belette ende weeren den coepman te

» commene ten lande van Vlaenderen, als 'teensdeels blyct

» by dat de coopman al nu ter tyd met zynen goeden

» incompt te Andworpen ende elders, die ghehuust

» (gewoon) waren an te commene te Sluus, ter Nieupoort

» ende eldere in 't land van Vlaenderen : daermede dat

» men geheel ende al van coopmanscepe ende neringhe

» versteken wordt (1). »

Het mag dus voor bewezen gehouden worden, dat de

brugsche kooplieden van in de eerste heiligt der XV.® eeuw

aenvingen naer Antwerpen te verhuizen. Deze verhuizing

begon echter eerst merkbaer te worden by het bloedig

oproer van Brugge in 4437, en nadat Philips de Goede in

het gansche land had doen afkondigen dat men de Brugge-

lingen als openbare vyanden moest beschouwen. « Dit was

» de oorsaecke, zegt Custis (2), dat vele treffelycke

(1) Dagboek der Gentsche Collatie, bladz. 172.

(2) Jaerboeken der stad Brugge, !.« Deel , bladz. 383; zie ook Goilsen-

houe, Chronyke van Braband, bladz. 76; en Papebrochius, /^wwaie»

^ntv. , Tom. I
, pag. 4U. Deze laelste stelt dit op 1442.

I
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» kooplieden dese stad (Brugge) verlieten, en elders hunne

» woonstede namen. » En werwaerts konden zy zich beter

wenden dan naer Antwerpen, welks voordeelige ligging,

geriefelyke haven en groote handelsvoorregten by uitstek

geschikt waren, om er den koopman naer toe te lokken ?

Dat die brugsche kooplieden, althans de meesten, om die

redens aen onze stad den voorkeur hebben moeten geven

,

zal overigens niet verder betwyfeld worden , wanneer men

in iA^A het gansche koopmansgild van Middelburg zich hier

ziet komen vestigen. Byzonder gewigtig was deze nieuwe

aenwinst van bevolking voor onze stad. Immers, tot dus

verre hadden onze kooplieden ieder afzonderlyk gewerkt,

of, zoo het heet , op hun eigen gesleten ; maer nu hadden zy

eindelyk beginnen te begrypen, dat, wilden zy hunne

ondernemingen nog verder uitbreiden en ontwikkelen,

zy hunne krachten behoorden te vereenigen om eene ver-

keerde en verderfelyke mededinging te kunnen verydelen.

Dierhalve beproefden zy om, naer het voorbeeld der

Middelburgsche Maetschappy, zich tot genootschappen te

vormen. Deze genootschappen, aenvankelyk zeer gering,

gelyk het zich overigens ligt laet bevroeden , werden echter

later, wegens hunne eenvoudige en doelmatige inrigting,

tot model genomen van de magtige handelmaetschappyen

,

welke men in de volgende eeuwen in onze Nederlanden zag

tot stand komen.

Antwerpen begon aldus, onder de regering van Philips

de Goede, eenen voor de andere nederlandsche zeesteden

regt geduchten opgang te maken. Gelyk wy reeds elders

gezien hebben , hadden de Hollanders hier van in de XIV.'

eeuw eenen stapel van zaden en vette waren, en dreef men
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liier groeten handel in het uit Haarlem aengevoerde bier

;

eventwel was het bier, in Antwerpen gebrouwen, zoo slecht

niet of het vormde een voornaem artikel van uitvoer; dit

geldt byzonder opzigtens de bieren , welke Graef Lodewyk

van Male in 1365 ontlast had van den impost van twaelf

deniers voor elke ton naer Vlaenderen verzonden (1).

Het was insgelyks uit Noord-Nederland, dat wy overvloed

van eijeren en gevogelte ontvingen. Daerby kwam nog eene

andere bedryvigheid , naraelyk de haringvangst. De haring-

stapel, zoo als wy reeds elders aenteekenden , bevond zich

aenvankelyk aen S. Jansvliet, maer in 1417 werd dezelve

ovcrgebragt naer de Kraeiwyk, waer men alsdan tegen de

Schelde het Rookhuis bouwde (2).

Het haringrooken gaf tevens aen honderde handen werk

en brood. In 1464 vond de Raed zich verpligt vier Keur-

meesters van den haring in stede van twee te benoemen.

Dit was het begin der Hariingkamer.

By middel van eene bargie of beurlschip had men toen

reeds eene geregelde vaert op Holland en Zeeland. Ten

meerderen gerieve der reizigers bouwde men daervoor het

zoogenaemde Bargiehuis (5). Men ziet dit huis afgebeeld

in de oude gezigten der stad. Het stond ten noorden van de

Werf, niet verre van het Steenen Kraentje, en men begaf

(1) Sdiinl-Geüoh , Mouumens anciens , Toni. II, pag. 51.

(2) Zie de beschryving van dit Rookhuis in ons !.« deel, bladz. 263.

(3) PapebrocLius, Annalcs , Tom. II, pag. 48 en 143. Een ander
Bargiehuis was gelegen achter S. Micbielsklooster; maer dit werd later

gemaekt, en was bestemd voor de schuiten die van Antwerpen op
Mechelen en Brussel voeren.
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zich derwaerts langs de laelste waterpoort, genaemd Herman

Haecxpoort. De dienst der bargiën was dagelyksch.

Van eenen anderen aerd waren onze betrekkingen

met Picardië. Dit in granen zoo vruchtbaer gewest vond

voor dezelve zynen voornaemsteu vertierweg langs onze

haven (1). Het belang, dat onze Slad aen hare betrek-

kingen met die fransche provinciën hechtte, laet zich

opmaken uit deze byzonderheid, dat zy in 1235, by Hertog

Hendrik de slaking afsmeekte van de uit Saint-Quentin

weggevoerde gyzelaers. De vorst beloofde deze bede inte-

willigen, mits de lieden van Saint-Quentin de som, welke

zy aen Brussel schuldig waren, zouden aenzuiveren (2).

Het zout, dat voor den mensch eene onmisbare behoefte

,

en daerdoor zelfs een der hoofdstoffen van den algemeenen

handel is : het zout, zeggen wy, bleef hier eenen voornamen

stapel hebben. Om onze lezers een denkbeeld te geven van

de uitbreiding, welke de zouthandel des tyds had bekomen,

zal het niet ondoelmatig zyn, hier den inhoud medete-

deelen van zeker vertoogschrift, door die van Mecheleu,

over het vervallen hunner nering den hertog van Bour-

gondië aengeboden. Dit vertoogschrifl , dat op het archief

van Dijon berust, is zonder jaer- of dagteekeuing; maer

wordt door Gachard tot de regering van Philips de Goede

betrokken, en wel tot het jaer 1439, of daer omtrent.

De Mechelaers beginnen dit hun vertoog door het aen-

heffen hunner oude klagten over de stapels van zout, visch,

(1) De Reiffenberg , Jfewïoire , pag. 143 el 157. Deze granen werden

langs de Scarpe in de Schelde afgevoerd.

(2) Saint-Genois , Monttments anciens , Tom. I, pag. 28.

haver en andere eetwaren. Hierdoor, zeiden zy, doen die

van Antwerpen aen Mechelen thans nog meer schade dan

in vorige tyden; des temeer, daer die van Zevenbergen

zich met de Antwerpenaers verstaen, en zy zich onderling

ondersteunen. Verder betoogen de Mechelaers, dat die

van Zevenbergen het zout en andere eetwaren vryelyk naer

Antwerpen laten doorvoeren , om daér tegen andere goe-

deren te worden verruild, welke dan even vry weder werden

uitgevoerd ; dat , ondanks het in Vlaenderen afgekon-

digde verbod , van geen graen , vee , boter , kaes , enz.

uittevoeren, die van Antwerpen gedurig uitvoerden en nog

dit jaer hadden uitgevoerd vyftig duizend wagen kaes;

dat eindelyk door alle deze oorzaken, de handel van

Mechelen met de landen van Namen, Luik, Loos, Henegauw

en aengrenzende gewesten , tot Antwerpen was overgegaen

;

alzoo de kooplieden uit de genoemde landen hun graen,

wyn, lood, tin en andere waren naer Antwerpen voerden,

om ze hier tegen zout , kaes , visch en haver te ruilen of

te verhandelen (1).

Deze belangryke bydrage over den zout- en kaeshandel

,

kan ook onder andere opzigten de toenmalige aengelegen-

heid onzer binnelandsche betrekkingen laten afmeten.

Wat aengaetden buitenlandschen handel, deze was niet

minder gewigtig : en in de eerste plaets ontmoeten wy

dengenen met Engeland; immers hebben wy gezien, welke

byzondere handels- en burgersvoorregten den Engelschen

by het traktaet van 1305 werden verzekerd. Reeds van in

(1) Gachard, Rapport sur les documents concernant l'Uistoire de la

Belgiqtte qui cxistent a Dijon et a Paris , 1." partie , pag. 45 J.
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de XIII/ eeuw moeten zy hier hunnen wolstapel gehad

hebben en gingen zy van hier jaerlyks met hunne wollen

naer de markt van Ryssel; trouwens, in het jaer i314 deed

Philips de Schoone aen Koning Eduard bittere klagten dat

de engelsche kooplieden dezo laetste markt verlaten hadden

sedert dat hunnen stapel nacr S. Omaers verlegd was; den

vorst verzoekende maelregels en zelfs dwangmiddelen

aentewenden om die handelsbetrekking op den ouden voet

te herstellen ; (i) en toen Koning Eduard hier in 1338 aen-

landde, was onze stad de residencie van ettelyke engelsche

kooplieden en kapitalisten, wier vermogen nauwelyks ge-

loofbaer zou zyn , ware hetzelve niet uit echte bescheeden

optemaken. Men herinnere zich slechts, dat de engelsche

vorst hier aenzienlyke sommen gelds kon ligten, met
hulp van welke hy den oorlog tegen de Franschen kon
beginnen. William van Pole, die hy by zyn vertrek als

gyzelaer of borg voor die ligtingen liet, had hem eene som
geleend

, gelykstaende met 400,000 pond sterl. of tien mil-

lioen franks van onze munt. Die middeleeuwsche fokker

was factor, of zoo het nu zou heeten, bankier van de Kroon,

waerom hy in de openbare akten dUectus mercator et valectus

noster wordt genoemd (2). Nadien hadden de belrekkingen

van Antwerpen met de Engelschen onafgebroken blyven

voortduren ; alleenlyk waren zy van voorwerp veranderd.

Aenvankelyk bestonden de ladingen uit Engeland uit

(1) Rymer, Foedera , Vol. H, p. 1, pag. 249. Het antwoord van
Eduard is van 16 July 1314 (aldaer, pag. 251). ^oor het oogenblik,
schreef hy , kan ik op uw verzoek niet antwoorden,

(2) Rymer, Foedera, Tom. V, pag. 91 ; J. W. Burgon, The lifeand
times ofsir Thomas Gresham, T. I ,p. 551; zie ons !!.• Deel , bladz. 174,
178 en 570.

wol; maer na de onlusten, welke de regering van Lodewyk

van Male byna gedurig stoorden , vloden er vele vlaemsche

lakenwevers naer Engeland, en bragten daer de kunst in,

van fyne wollen lakenen te vervaerdigen. Deze landverhui-

zing bleef de gansche XIV.* eeuw by tusschenpoozen aen-

houden, tot dat eindelyk de Engelschen zich in staet

bevonden om insgelyks wollen lakens te leveren , welke voor

de vlaemsche in deugdelykheid niet moesten onderdoen.

Van dan af verminderde de uitvoer van engelsche wol,

naermate der beperkingen , welke van tyd tot tyd aen dien

uitvoer gesteld werden. Daerentegen nam degene van lakens

van jaer tot jaer toe ; waeruit eene geduchte mededinging

voor de vlaemsche en brabandsche lakenweveryen ontstond,

niet alleen op de buitenlandsche , maer ook op de biur

nenlandsche markten (1).

Naer aenleiding van de klagten, welke daerover oprezen,

liet Hertog Philips de Goede eene charter uitgaen , waerby

de invoer van engelsche lakens en garens werd verboden.

Deze maetregel mogt de vlaemsche lakenweveryen voor

eenen tyd begunstigen , maer in geenen deele onze handel-

stad. Deze deed dan ook zulke krachtige vertoogen by den

Hertog, dat hy den 6." Augusty 1446 het verbod ophief,

ten minste voor hetgeen Antwerpen betrof, dat aldus

een byzonder privilegie van vryen handel met Engeland

verkreeg. Door dit privilegie werd den Engelschen de

grootste vryheid vergund om heen en wéér te varen, te

koopen en Ie verkoopen, en de tollen op den ouden voet

(1) Zie Hulhm, L'Europe au moyen-dgc, Tom. IV, pag. 135-141 , der

luikscbe uitgave van Riga.
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en volgens de daertoe staende verordeningen te betalen.

Mits deze voorwaerde mogten zy alle hunne goederen aen

de Werf komen lossen, of aen alle andere gevoegelyke plaets

welke de Wetliouderen hun zouden aenwyzen. Alle poogin-

gen om den lol te ontduiken, moesten gestraft worden

met eene boet gelykstaende met het viervoudige bedrag

des tols; en het smokkelen of verzwygen der goederen moest

beteugeld worden door de verbeurdverklaring der schepen,

ten ware de kooplieden borge bleven (i).

De goede verstandhouding duerde echter niet lang ; het

privilegie van 4446 had in vele punten de charter van 130S

bevestigd, welke de Ëngelschen van alle accyzen vrysteide;

maer het schynt dat deze bepaling niet zeer stiptelyk werd

nageleefd, want in 4449 begonnen de Ëngelschen hevig te

klagen over de tollenaers, wegers, kruijers, kraenkinders en

accysmeeslers (2). De Heer van Bergen-op-Zoom bemoeide

zich als scheidsman met dit geschil, hetwelk eerst den
8.° April 1458 (na Paschen) werd vereffend.

Ondertusschen hadden de Ëngelschen overal doen af-

kondigen , dat zy niet naer de antwerpsche Baefmismarkt

zouden komen ; zelfs wilden zy andere kooplieden afraden

zich daer naer toe te begeven , en bestemden eene andere

plaets. Dit werd by den Hertog zeer euvel opgenomen ; en

den 21.» Augusty 1450 liet hy eene charter uitgaen, waerby
aen alle ingezetenen en vreemdelingen de handel met de

(i) Groot Pamp. Priv. Boeck, fol. 43; en op dezelfde zaek nog drie
andere charters van J2 en 16 January 1446 (1447 n. s.), aldaer, fol. 54,
35 en 37. Papebrochius, Tom. I, pag, 482.

(2) Papebrochius, ^nna/c<.^nfü., Tom. I, pag. 446.
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Ëngelschen werd verboden, elders dan te Antwerpen, en

dit tot veertig dagen na de jaermarkt (f).

De ongewilligheid der Ëngelschen schynt hieruit ontslaen

te zyn , dat de lakens door hen te Antwerpen verkocht , in

allen gevalle moesten uitgevoerd worden , weshalve de

nederlandsche markt voor hen gesloten bleef. Trouwens,

de Hertog vermeende hun dit ook te moeten inwilligen , en

den 15.° April 1452 liet hy toe, ondanks de tegenstrydige

ordenancien voor het land in het algemeen uitgevaerdigd,

dat de engelsche lakens te Antwerpen verkocht, uit deze

stad naer het binnenland werden verzonden , totdat er

eene algeraeene ordonancie over deze stoffe zoude geraaekt

wezen (2). Dit privilegie bleef omtrent twaelf jaer in voege.

Toen kreeg het verbodstelsel wederom de overhand ; en by

hertogelyke ordonancie van 5 November 1464 werd geboden,

al de engelsche lakens, welke men in Vlaenderen en Braband

zoude brengen, openbaerlyk te verbranden; behalve dat de

koopers en verkoopers voor elk stuk laken eene boete van

vyftig pond parisis moesten verbeuren. Deze maetregel

werd in al de steden onder het gebied des Hertogs van

Bourgondië toegepast ; en Antwerpen bleef er niet van ver-

schoond, volgens de chronyk van den Kanonik Snyders (5).

De andere natiën, met welke Antwerpen vaste betrekkin-

gen had, waren de Duitschers en Italianers.

Datwy reeds vroegtydig met de duitsche kooplieden handel

(1) De oorkonde op hel stadsarchief, lade Af, n. 246, en afschrift

in hel Prim. Fol. Priv. , fol. 132.

(2) Lade M, n. 250, en Prim. Vol. Priv., fol. 130.

(3) Papebrochius, Annales Jntv. , Tom. II, pag. 63; O. Delpierre,

Inventaire des archives de la Flandre Occidentale , Tom. I, pag. 103.
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dreven, hebben wy reeds elders betoogd (1); alleenlyk

moeten wy hier byvoegen, dat onze, benevens Brabands en

Limburgs betrekkingen met Dultschland anderhalve eeuw

ouder waren, dan wy daer stelden ; trouwens, in eene tollyst

van den 5." Juny des jaers H04, vinden wy niet alleen

Antwerpen en Leuven , maer ook Huy, Dinant, Namen en

alle plaetsen aen de Maes {de omnibus locis circa Mosam

iacentibus similiter), als tolschuldig opgegeven (2). Onze

Hertogen moedigden overigens den handel met Duitschland

op allerlei wyzen aen. Ten jare J315 verleende Jan III aen

de duitsche kooplieden eenen gunstbrief, waerby de vorst

omnes et singulos Mercatores regni Alemanie seu TeuthO'

nie , nee non cuiuscunque alterius regni seu terre met de

daerin genoemde voorregten begiftigt (3). Uit den inhoud

en deszelfs aenhef is het duidelyk, dat die brief eigenlyk

om der wille van de kooplieden van Noord-Duitschland

werd afgegeven, en dat men hoofdzakelyk de begunstiging

van den duitschen handel bedoelde. Wy merken daeruit,

dat de bepaelde tol te Bergen-op-Zoom moest voldaen

worden; dat er vooral van de vaert op Antwerpen, als

ook van den handel met Mechelen en met andere verwyderde

steden in gewaegd wordt , en dat de brief besloten wordt

door eene tollyst, waerin de hoofdvoorwerpen van deu

gedachten handel by name voorkomen. De voorregten wer-

den in dien brief niet voor eenen tyd, maer onbepaeld

(i) Zie ons II/' Deel, bladz. 54 en 53.

(2) Zie Bondam, Charterboek van Gelderland, Afd. II , n. iZ. A. Coll.

ibid. n. 13. B.

(3) Men vindt den hoofdinhoud by Sartorius , a.p. S. 258-263.'
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verleend. Zy waren niet van de verlegging des stapels uit

Brugge naer Antwerpen afhankelyk ; maer noodigden slechts

uit, om het handelsverkeer, vooral op Brugge, te rigten.

Om kort te gaen , was Brugge niet reeds vroeger de alge-

meene marktplaets geweest der kooplieden van geheel

Europa, men zoude er nauwelyks rekenschap van kunnen

geven, hoe de stapel der steden van de Duitsche Hanse

eerst twee eeuwen later van daer naer Antwerpen is verlegd

geworden : ook toen echter werd de gunstbrief van Hertog

Jan, van den jare i3i5, tot grondslag gelegd van hare

factory alhier; en ook in den jare 1351 was de verplaet-

sing naer onze stad reeds voorgenomen geweest, hoezeer

dan niet volbragt geworden (i).

De reden van het onderblyven van dit ontwerp schynt

geweest te zyn, dat Antwerpen toen aen den Graef van

Vlaenderen behoorde. De kooplieden der duitsche Hanse,

blykens eene oorkonde van den jare 1358, lagen toen met

Brugge in geschil , ten gevolge van hetwelk de steden

Lubeek, Goslar, Hamburg, Bostock, Straalsund, Wismar,

en Brunswyk besloten , alle handelsbetrekkingen met Vlaen-

deren aftebreken. Antwerpen en Mechelen , onder het

gebied van Lodewyk van Male behoorende, werden diens-

volgens als vlaemsche steden beschouwd, en buiten de

gemeenschap der duitsche Hanse gesloten. De factory dezer

laetste, welke zich te Brugge bevond, werd naer Dordrecht

overgebragt, doch alleenlyk voor korten tyd (2), en het

(<) Vergelyk Sartorius, Vrk. Gcsch. Th. I, S. 241; zie ook F. E.

Berg, €fe Nedei'landen en het Hanseverbond , bladz. 89-90.

(2) Oorkonde by Sartorius, Vrk. Gesch. Th. II , n. 183.
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verkeer met de Hansesteden hersteld. Deze hadden by

octrooi van 28 October ^315 voor hare kooplieden dezelfde

privilegiën, als de Engelschen in 1305, verkregen : gelyk

deze laetslen waren zy vry van de accyzen {i). Wanneer er

kooplieden uit de Hansesteden voor zaken van belang op

het stadhuis kwamen, dan werd hun de eerewyn aenge-

boden (2). Hunne privilegiën, welke men oudtyds in

S. Michielsabtdy bewaerde, en in 1425 op bevel van het

Magistiaet naer de Privilegiekom op het Raedhuis over-

bragt^ werden in 1395 en 1409 nader bevestigd. Ëenige

jaren later gaf de Stad aen de Hansekooplieden een huis

op de Oude Korenmarkt, dat het eerste Oostershuis werd,

gelyk wy in een volgend hoofdstuk nader zullen betoogen.

Onder de Italiaensche natiën, welke hier kantooren had-

den , waren de Yenetianen de voornaemste ; en Guicciar-

dyn heefl gevonden dat hier reeds ten jare 1318, in

de maenden February en Mei vyf venetiaensche galeijen

met speceryen en droogeryen in onze haven aenkwamen,

om hare ladingen op onze jaermarkt te verkoopen (3).

Men heeft elders gezien, dat zy ook in 1324 met de

(i) Kreglinger, Notke historiqttc, pag. 120.

(2) De stadsrekening van 140i geeft daervan twee voorbeelden :

» Item, iij daghe in Januario, dat goede liede oudermans van der

» Duytscher Hanzen ende haer clerc hier aen de stad quamen, diemen
» presenteerde ij ghelten wiins uuter Mouwen , ende ij ghelten wiins

» uuter Koersen, beide van vj grooten de gbelte; quam tsainen ij sch.

» gr. vlms. — Item, xxvj daghe in Meije soe presenteerde men Alexander
» van Ypsarde ende Rutbgeer Heetvelde, goeder coopiieden vander
» Duytscher Hanzen, iiij ghelten wiins uuter Luyparde , van vj gr.

» de gbelte, ende ij ghelten wiins uuter , de gbelte van iiij

» gr., quam tsamen iij sch. ij den. gr. vlms.

(3) Descriplion de tous fes Pays-Bas
; pag. 184, en een Hs. Cbronykje.

^
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Genuëzen onze markt kwamen bezoeken. Deze twee natiën

dreven hier voornamelyk den speceryhandel. De aenkomst

van een schip met speceryen geladen, was echter in de XV.*'

eeuw nog iets buitengewoons, en dat als dusdanig door de

chronykers werd aengeboekt. Zoo verhaelt Papebrochius,

dat er in de Bamismarkt van 1436 eene venetiaensche galei

met speceryen onze haven binnenvoer; in 1437 twee ande-

ren, en in 1440, nog twee anderen (1). In 1452 verkregen

de Yenetianen van Philips de Goede een privilegie om met

hunne galeijen of galjassen alle soorten van goederen te

Antwerpen aentevoeren (2). Zy genoten overigens , zoowel

als de Genuëzen, den vrydom van de accyzen (3).

Dezelfde vrydom werd by de Portugezen bezeten. Wan-

neer deze allereerst zyn hier gekomen, hebben wy niet

kunnen vinden ; maer zy waren met de Spanjaerden degenen

die hier de beste wynen invoerden. Valkenisse op het jaer

1459 de aenkomst van twee portugesche schepen vermel-

dende, geeft te verstaen, dat deze ladingen ongemeen groot

moeten zyn geweest , daer onze inwooners over dezen

aenvoer zeer verheugd waren (4). Voor het overige was

de wyn hier niet zeldzaem ; en deszelfs overvloed laet zich

afmeten door deze byzonderbeid, dat hy in 1442 zoo

W

(1) Papebrochius, Annales Antv., Tom. I, pag. 388 en 400. De
kanonik Snyders spreekt op bet jaer 1440 van deze galeijen niet;

maer verhaelt, dat, ten tyde der Sinxenmarkt, drie overzeesche

schepen, welke aen de Werf vastgemeerd lagen , geheel opbrandden.

(2) Papebrochius, Annales Antv, , T. n,pag. 3. Charter van 15 April

1452, lade M,n.«'2ol.

(3) Kreglinger, iVofice /ti«<ort^M€, pag. 121.

(4) Papebrochius, Annales Antv,y Tom. U , pag. 42.
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I

schandkoop was, dat men te Leuven een aem voor twee

gouden penningen , klinkers genaemd, kon bekomen.

In eene stad waer zooveel handel werd gedreven, en

zooveel verschillende natiën samenvloeiden, moesten de
kooplieden al vroeg hunne bestemde vergaderplaetsen heb-

ben, om, door middel van taelmannen, hunne dagelyksche

bedryven in wissel en goederen aftedoen. Reeds van in het

begin der XIV.« eeuw hebben wy voorbeelden van het woord
Beurze van Antwerpen, in den zin van onderlinge betrekking

tusschen onze wisselaers en kooplieden, die de muntwaerde

deden dalen en ryzen. Maer van een byzonder beluik met

den naem van Beurs lot dagelyksche vergaderplaets ingerigt,

hebben wy niets vóór de helft der XV." eeuw gevonden.

Wy lezen in een Hs. chronykje dat er eerst ten jare 1460

inde Bullinckstraet een dergelyk beluik werd aengelegd,

dat men van dan af Beurs noemde, en dat in i 513 met
steenen pilaren werd versierd. Wy geven hier eene afbeel-

ding van het gedeelte dier Oude Beurs dat heden nog

bestaet. Het is daervan dat de straet , waer dezelve gelegen

was, haren naem heeft behouden. Waerschynelyk had zy

eenen uitgang in die straet; zeker ging men er naer toe

langs de ten huidigen dage nog genaemden Zilversmidsgang

die denkelyk te dien tyde door zilversmeden bewoond was.

Alle handel ter zee, vooronderstelt het bezit van ten

minste eenige schepen. Ondertusschen heeft Peuchet, in

zyn Dictionnaire de Géographie commerciale, niet geaerzeld

te zeggen, dat hier in 1444 maer vier kooplieden bestonden,

en dat onze haven slechts zes vaertuigen bezat; en nog
zouden dezelve alleenlyk voor de binnenwaters geschikt zyn

geweest
! Op welke gronden Peuche^ dit heeft durven

I,
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vooruitzetten , weten wy niet ; en nog veel minder kunnen

wy begrypen, hoe de baron de Reiffenberg dit zoo ligt-

vaerdig hebbe kunnen naschryven. Hoe ! eene stad gelyk de

onze, in welke twee honderd lakenweveryen aen den gang

waren, en in welke, zoo als wy komen te zien, zulke drukke

bedryvigheid heerschle; eene stad waer men reeds in het

begin der XIV.® eeuw bevindt, dat het den schippers ver-

boden was vreemd scheepsvolk aentenemen, zoolang men
vrome knapen binnen Antwerpen om redelyke loon kon

te huren vinden (1); die stad zou slechts vier kooplieden en

zes schepen geteld hebben? Neen dit is te samen niet

bestaenbaer, en het tegendeel ware ligter te bewyzen.

Wy weten inderdaed, dat hier ten tyde van Philips de

Goede ettelyke groote schepen werden gebouwd : het eerste

werd in 1440 aen het Calbekeveer op stapel gezet. Nimmer
had men een zoo groot schip op de Schelde gezien , en het

zou den togt tegen de Mooreu ondernemen , om Fernando

van Portugael, broeder der Hertogin van Bourgondië

,

te ontzetten; doch deze togt had geenen voortgang. In

1447, werden op het Kiel, omtrent den kalkoven , twee

galeijenaengelegd, en in 1449 volbouwd, gewyd en met

roeislaven bemand.

Insgelyks in 1464, deed de Hertog te S. Bernards nog een

ander groot schip bouwen. Zyn inzigt was eene kruisvaert

tegen de Turken te ondernemen; maer hy liet zich dit

ontwerp door den Koning van Frankryk afraden , en verge-

noegde zich zyn onechten zoon , Antheunis van Bourgondië,

(1) Zie ons H.« D. bladz. 115, en het art. CXXXV onzer Oude Costumcn,
aldaer, bladz. 473.
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en vele belgische ridders op eene vloot van twaelf galeijen

uitlezenden. Deze kruisvaerders zich te Venetië zeer balda-

dig gedragen hebbende, kwamen onverrigter zake terug.

Ondertusschen was Paus Pius, de voornaeraste beleider

der kruisvaert, overleden, waerdoor de gansche onderne-

ming in rook verging. Maer uit deze onderscheidene

bouwingen van oorlogschepen mag men onzes inziens

besluiten, dM, men hier ook koopvaerdybodems op sta-

pel stelde, en dat onze haven er wat meer dan het door

Peuchet opgegeven half dozyn bezat (1).

Hoe het te dien tyde met het bemannen der vloot toeging

leeren wy uit eenen brief van Hertog Philips, den 17.° April

1453 , aen den Schoutet van Mechelen , Anthonis van

Eedingen, geschreven, hem bevelende « datalsulcken mal-

» facteurs als hy gevangen hout van dootslage ende ander-

» sius, ende oic alle andere van die condicij wesende, die

» hy sal connen crigen , hy seijnde ende overlevere in onse

» stad van Antwerpen , in handen ons liefs getrouwen

» Ridders, Raid, Kamerlijng ende Capiteyn van onsen

1» galeijen, M. Jeoffroy deChoisij, Heere tot Meymeures

,

» oft aen den genen die hy daertoe stellen ende schicken

» sal van zynen wegen, om die voirt te stellen op onse

» voirs. galeijen, die noch niet vol gestoffeert en zyn vau

» volke; ende want sulcke malfacteurs also wail gecor-

» rigeert worden op onse voirs. galeijen te wesen , als of

» men hen den hals afgehauwen hadde.... » (2) Zulke

{\) Papebrocbius , jinnales Jntv. , T. I, pag. 400 en 433, en T. Il,

pag. 65. Vergelyk bet Boeck der Tydeny ad annum 1449.

(2) Gyzeleers Thys, ^dditions et corr., III.« vol., 1.« partie, pag. 80.
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bevelen werden vermoedelyk nog aen andere Schouteten
gegeven; en zeker hebben zy betrekking tot het uitreeden
der twee galeijen van het jaer 1449.

Tot dusverre de koophandel en scheepsbouw : maer dit
tafereel der bedryvigheid van Antwerpen zou onvolledig
wezen, indien wy nu ook niets van de nyverheid gewaegden.

Deze had onder de regering van Philips de Goede, in den
meer algemeen verspreiden lust tot gemak en weelde, eenen
krachtigen prikkel ontmoet. Nieuwe behoeften hadden zich
dan ook veropenbaerd

; en het valt niet te betwyfelen , of
dit bragt het Kapittel op de gedachte , naer het voorhuid
van sommige kloosters, een Pand te bouwen, waerdoor
men destyds een vierkant open plein verstond, met eene
overdekte gaendery omringd , even als onze Beurs nog is

;

een regt middeleeuwsch bazar , in hetwelk men allerlei

kunstwerken te koop stelde, byzonder ten tyde der jaer-
markten, zoo als in het Pand der Predikheeren de zilveren,
gouden en andere kostbare voorwerpen werden uitgestald.

Dito. L. Vrouwepand werd in 1460 aengelegd, tusschen
O. L. Vrouwekerkhof en de Lombaerdenvest. Papebro-
chius. die er in zyne jeugd de overblyfsels van zag,
beschryft dit Pand als eene groote houten gaendery; en de
Kanonik Snyders zegt (1), dat daer boeken , schilderyen

,

prenten, beelden en schrynwerken werden te koop

(I) Op eene prent van den jare 1562, vindt men een gebouw onder den
naem van Araem/mt* afgebeeld, en dat later onder den naem van de Roos
bekend stond. In de XVII.« en XVHI.e eeuw was daer het verblyf der
emcrtte pastors. Van dit Pand hebben de Lange en Korte Pandstraet
thans nog haren naem behouden.

r
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gesteld; maer het blykt niet, dat er toen ter tyde nieuwe

ambachten zyn opgekomen,

Wy moeten echter hiervan uitzonderen de Bontwerkers

of Peltiers, die hier omtrent den jare i426 uit Gent en Luik

naer de jaermarkten begonnen te komen. Deze stonden met

hunne kramen op dit gedeelte van het groot Kerkhof, waer

thans de Haindschoenmarkt is , en welke men vroeger het

Steenen Kerkhof noemde, nadat men deze plaets voor de

eerste mael gekassyd had (1). Deze Bontwerkers toefden

niet zich hier met der woon nedertezetten , en werden in

bet vervolg zeer ryk en magtig.

Eventwel bleven de lakenweveryen en verweryen nog

altoos de voornaemste nyverheidstakken. Het gild , dat wy

hiervan in de XlIL* eeuw hebben bevonden te bestaen , was,

na het bloedige oproer van Leuven, in 1381, door de uit

(1) Papebrochias, Annales Antv.y T. I, pag. 331. Van de Slroodekkers

en Leemplakkers maken wy hier geen gewag , daer dit ambacht van

overlang bestond, dan alleenlyk om hier aentestippen dat hetzelve

den 5." November 1431 , een byvoegsel aen zyne aloude voorregten

verkreeg, bestaende hierin, dat al wie nog in bet ambacht wilde

komen, aen hetzelve eenen royaei of vyf schellingen groot voor inkomen

moest betalen. Als de Deken iemand bevond , die zou het ambacht van

dekken en van plakken doen, en niet in het ambacht ware, die zou

eenen royaei betalen. De leerknapen van het ambacht moglen geen

ander daguer winnen dan degene die hun door den Deken werden

aengescheiden. (Ortdt register metden t>crderen^ fol. 183j. Men verwon

-

dere zich niet over de aengelegenheid van een ambacht dat in het begin

der XV.« eeuw in onze stad veel meer te verriglen had dan de metsers,

alswanneer de Meir , Huideveltersstraet en al de naburige groote straten

nog uit leemen met stroo gedekte huizen bestonden , en het metselwerk

weinig meer dan voor kerk- klooster- en stadsbouw werd gebezigd.

Stroodekkers en Leemplakkers waren dus ook onscheidbaer.
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diest^d geweken Wollewevers, merkelyk versterkt gewor-
den. Dan, dit schynt niet al te regelmatig te zyn geschied;
want den 3.- November U19 , werd er van wege Schou-
tet

,
Burgemeesters en Schepenen geboden en uitgeroe-

pen, dat niemand van het Lakenweversgild mogt deel maken
noch onder hetzelve zitten, tenzy hy als Poorter bekend of
aengenomen was. Voorts dat de Oudermans van hetzelfde
gild geen vonnissen boven de som van honderd nobelen
mogten wyzen, dan ten overstane van twee Schepenen (1).

Van dezen bloei der lakenwevery te Antwerpen
, gewaegt

ook Papebrochius (2); en hy merkt daerby aen, dat het
kwartier der stad, thans nog de Leguit genaemd, maer
destyde veel uitgestrekter, byzonder tot het uitoefenen
dezer nyverheid bestemd was. De Verwers woonden niet
alleen op de Leguit en op den Driesch, maer ook langs
heen de oude stadsgrachten, loopende nevens het Klapdorp,
thans de Falcons-, maer toen de Wolleweversrui geheeten.
Voorts hadden zy zich neergezet aen de Verwers- of Blauw-
HANDscHERüi, CU zclfs acu de Styfsel- of Kapücynenrüi.
Geheel de grond der Minderbroeders, die zich toen ter tyd
tot aen den Kauwenberg uitstrekte, noemde men het
Raemveld, naer de ramen op welke de volders hunne lakens
uitspanden. Zoo had men ook in het Hopland de Molle-
kens- en Lammekensraem , van welke laetste de huidige
Lammekensstraet haren naem heeft behouden. Eene eeuw

(1) De oorkonde op het stadsarchief, lade I, n.o 170, en een afschrift
in het Pr.m. Vol. Prio, fol. 62. Zie ook de byvoegsels op ons Oud
Ae//rMeA:,ll.e Deel.

(2) Annales Antv., Tom. ï, pag. 303.

III DEEL.
28

II

II



Sii DERDE TYDVAK.

later werden vele weiden in de Nieuwstad insgelyks ramen,

lerwyl de Verwers ook hunne spoelschuiten in de Oude

Leeuwenrui bragten (1).

Nopens de andere nyverheidstakken en ambachten vinden

wy niets aengeteekend ; maer alvorens het onderhavige

hoofdstuk te eindigen, moeten wy nog spreken over eene

maglige corporatie, degene der Munters, die het eenvou-

digste en gemakkelykste ambacht uitoefenden, doch zich

zoo verre boven de andere ambachtslieden waenden , dat zy

van deze benaming niet hooren wilden.

Zoo het schynt, bestond de corporatie der Munters van

vóór 1290; maer wy kunnen dit niet verzekeren, want het

gedeelte van Papebrochius handschriften, tot dit jaer be-

trekkelyk , is verloren. Volgens Kreglinger , zou deze

corporalie in 1291 te Antwerpen gevestigd zyn geworden.

Ten tyde van Hertog Antheunis, waren de Munters hier

negentig in getal, als deze vorst, by charter, gegeven in

Oogslmaend 1411, hunne privilegiën bekrachtigde. Deze

privilegiën waren niet gering : ingevolge dezelve konden de

Munters met hunne wyven en huisgezinnen, hetzy deze

werk deden of niet, slechts voor het Muntershof te regt

staen, uitgenomen in zaken, van welke lyf of lid afhing.

Zy mogten dan ook nergens door iemand aengehouden

worden , maer hadden oorlof, om voor hunne persoonlyke

verdediging wapens te dragen. Eindelyk, zy waren vry van

(I) Die spoelscliuiten hebben in de genoemde ruijen tot in onze tyden

gelegen , en zyn verdwenen naermate die ruijen overwelfd werden. De
laetsten bevonden zich in de Oude Leeuwenrui , en gingen op het einde
van 1845 te niet, alswanneer deze rui is overwelfd geworden.
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alle schattingen en beden , taeljen en zettingen , regten en
tollen, krygs- en karweidienst

, prestaliën van paerden en
levensmiddelen; in een woord, van alle oude, bestaende en
nieuwe lasten, uitgenomen van degene welke zouden komen
geheven te worden om den Hertog los te koopen , wanneer
hy by zyne vyanden mogt gevangen geraken (i).

Deze privilegiën, welke erfelyk waren, en, by regte van
eerstgeboorte

, op den ojidsten zoon overgingen , of, by
gebreke van mannelyke hoiren, op de oudste dochter : deze
privilegiën

, zeggen wy , kwamen de ingezetenen des te

onbillyker voor, dal zy niet minder uitgestrekt waren dan
degene aen de geesteiyken verleend. Meermalen heeft men
moeten vragen, waerom dit by uitstek geprivilegieerde

volksgeslacht, dat der stad volstrekt geen nut aenbragt, zoo
zeer behoefde bevoordeeligd te worden, dat het van al de
accysregten verschoond bleef; meermalen heeft men de
aenmerking moeten maken, dat de Munters hunne zakken
vol nieuwe gouden en zilveren munten hadden — het koper
was toen byna niet in gebruik, — en nochtans behandeld
werden als konden zy geen duit aen de stadskas betalen.

Het blykt inderdaed uit een vertoogschrift van Van der
Noot (1538), dat, behalve den vollen vrydom van accys

,

van welken de Munterskelder in bezit was , de Munters

(1) Papebrochius, Jnnales Antv., T. I, pjg. 28i. De Munters in
Frankryk bezaten soortgelyke voorregten, en hunne corporatie was er
niet minder tairyk. Telkens dat daer een nieuwe Koning den troon
beklom, benoemde hy eenen munter by elk der veertig bestaende
Munthuizen (Zie Monteil, Hislolre des Francais des divers e'tals au
Xf",^ siècle, T.l, pag. 189).

II !l
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bovendien , op de bloote verklaring van eenen Muntmeester,

zooveel bier en wyn lol- en accysvry mogten invoeren , als

die ambtenaer geradig vond hun toetestaen. Deze cor-

poratie werd dan ook gedurig door de Stad bestreden;

gedurig schreven onze Wethouderen aen de landregering

om de afschalBng van de pi'ivilegièn der Munters te beko^

men; maer altyd vruchteloos. Die privilegiën werden in

1411, 1466 en 1478 bevestigd ; en in later tyden kon men

slechts de wering van eenige der meest&chreeuwende mis-

bruiken bekomen.

ti

t
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Karel de Sloule tot Hertog van BrabancJ en Markgraef fïes H. Ryk»
verkozen. — Inbaling en Blyde Inkomsie des nieuwen souvereins. —
Dood van IsabeMa van Bourbon. — De Burgemeester Jan Pot ver-

moord. — Woekerhandel beteugeld. — Berucbt geding tegen de
tollenuers van Yersikeroir.,— Geschil met Bremen. — Aenstelling

van vreemde Consuls. — Het eerste Oostershuis. — ScJiendingen der
raarktvryheid. — Instelling van vier Hoofdmannen en twaelf Wyk-
meesters. — Poogingen om Goederenkeurders aentesteklen. — De
Ëngelscbe Beurs. — Privilegie der Vleeschhouwers ingekort. — De
Rentmeesters door Thesauriers vervangen. — Accysmeesters uit de
poortery gekozen. — Gedingen over de regierlyke jurisdictie van

Antwerpen. — Hoe een dief ongestraft kon blyven. — De Munt ie

Antwerpen gevestigd. — De antwerpsche schutters te Neuss, te

Granson en te Morat. — Einde der regering van Karel de Stoute.

De Grootvorst van het Westen, gelyk men Philips de

Goede veelal noemde, was den i6.° van Zomermaend 1467

ie Brugge overleden, in den gezegenden ouderdom van

twee-en-zeventig jaren; zyne uitgestrekte staten waren ten

erfdeele gevallen aen zynen eenigen zoon Karel de Stoute

,

die dappere, gestrenge, regtvaerdige en strydlustige Hertog»

dien men , onder deze laetste betrekking den Napoleon zyner

eeuw zou kunnen noemen. De regering des nieuwen souve-

reins begon onder vele onheilspellende voorteekenen. Te

Gent, vooreerst, brak een vreeselyk oproer uit, op het

oogenblik zelf dat er zich de Hertog bevond, die daerop

vol spyt en wrevel over den hem aengedanen smaed, de

stad verliet. Daerna had dit voorbeeld der Gentenaers in

Braband navolgers gevonden , waer onderscheidene steden

,

I
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met name Brussel, Mechelen en Antwerpen opstonden.

Over het algemeen scheen men in Braband meer gezind

voor Jan, Graef van Nevers, die door Koning Lodewyk XI

ondersteund werd, en herwaerts gezonden was, om zyne

zaek voor de Staten te bepleiten. Deze tegendinger van

Hertog Karel had tevens brieven gezonden en boden aen

de steden afgevaerdigd, waer hy meende de meeste aen-

hangers te hebben. Die steden, welke hare duer verkregen

privilegiën door den magtigen Philips de Goede hadden

zien inkorten, hadden daeruit geleerd, hoe nadeelig het

voor hare vryheden was, eenen heer lot souverein te hebben,

die zyne krachten uit andere by hem bezeten domeinen

haelde. Zy dachten, dat de Graef van Nevers, door 's lands

stenden tot het hertogdom beroepen zynde, en alle gezag

en geldmiddelen van hen houdende, het zoo eigendunkelyk

niet zoude kunnen stellen : zy vergaten, dat hy, by slot van

rekening, toch niet veel meer zoude geweest zyn dan een

leenman van zynen beschermheer, de Koning van Frankryk,

die slechts op voorwendsels en gelegenheden uit was om

de belgische gewesten te kunnen innemen. Men droomde

toen al van Rhyngrenzen. ^

Deze droom moest echter voor alstoen niet verwezentlykt

worden; en Karel wist het zoo wel te schikken, dat, na

twaelf dagen beraedslaging, de Staten hem afgevaerdigden te

Mechelen zonden, alwaer hy hunne uitspraek was verbei-

dende. Dadelyk daerop trok hy naer Leuven, deed er

zyne plegtige intrede, gaf er zyne Blyde Inkomste , en ont-

ving er den eed van de inwooners. Te Brussel werd hy

niet minder treffelyk ingehaeld en ontvangen.

Ondertusschen waren de burgery en het gemeene volk

geenszins te vrede. Mechelen gaf het sein des opstands

.

dat door Antwerpen werd nagevolgd; maer het was
voornamelyk in de eerstgenoemde stad, dat het gemeen
zich toomloos uitliet. De brouwers zeiden daer, dat men
op de vlasbollen (Karelsgezinden) moest bier brouwen

;

anderen zeiden, dat men zulke eijers behoorde in de pan te

slaen, opdat er geene kwade kiekens uit komen en zou-
den (i); eindelyk wareneer die wilden weten, dat de
mechelsche Welhouderen de drie werven of stapels aen die
van Antwerpen verkocht hadden, en beschuldigden daervan
opentlyk hunnen Schoutet Jan van Muysen (2).

De Hertog verloor inlusschen geenen tyd , maer toog
in alleryl aen het hoofd der brabandsche ridders naer
Mechelen. Hem volgden de Oudekleerkoopers van Antwer-
pen, Brussel en Vilvorden, met wagens en karren, geladen
met groote zakken, alzoo die schacheraers meenden, dat
Mechelen zoude geplunderd worden ; maer de zaken namen
eenen anderen keer. Het grauw, door hetwelk het oproer
was begonnen, was reeds door de leiders aen zich zelve over-
gelaten, zoodat Karel, zonder wederstand te ontmoeten, de
stad binnen trok. De belhamels van het oproer werden nu
gevangen

;
eenigen werden met den dood gestraft , anderen

gebannen, en de overigen tot geldboeten verwezen. De
schrik, welke deze strenge handeling allerwege verspreidde,
had ten gevolge, dat Antwerpen, dank aen de vriendelyke
tusschenkomst der edelen en geestelyken, niet toefde zich
te onderwerpen; zelfs het fiere Gent moest voor den
Bourgondiër het hoofd bukken.

(1) Remerus Valerlus, Cronyckc van Mechelen , bhdz, 155.

(2) Gyseleers-Thys
, Additions et corrections , T. III, ll.e p. p^g. ^o.

'
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Karel de Stoute was overigens voor onze Antwerpenaren

eene oude kennis. Men had hem hier in 1459 gezien, toen

hy nog graef van Charolois was , en door zynen vader met

de heerlykheid van Arkel zynde begiftigd geworden, van

hier naor Gorinchem voer, en by een onweer op de Schelde

miste te vergaen (1). In het begin van 4464 had hy hier

ook eene raedsvergadering van de edelen en prelaten des

lands beroepen (2). Eindelyk in den aenvang van 1466,

hadden drie honderd Antwerpenaers Karel by het beleg

van Dinant bygestaen , volgens dat de Sekretarissen Valke-

nisse hebben aengeteekend (5).

De nieuwe Hertog werd hier den 5."* September 's avonds

seer kostelyck met vieren , met toortsen ende met schoon per-

soonaegen ingehaeld, waerby ook de eerste klok op den

grooten toren luidde; en de pracht dezer inhaling zal zich

laten afmeten door de beschryving van 's Hertogs kleeding

:

• Hy droeg een zilveren harnas, en een manteltje bezaeid

met parelen, robynen en diamanten, zooveel als er op

konden. Dit manteltje werd geschat op tweemael honderd

duizend kroonen ; zyn paerd was geheel geharnast en over-

dekt met een violetkleurig gouden laken, terwyl de toom

en ander getuig van rood cordewaen waren (4). »

Volgens de gewoonte der landssouvereinen nam de Her-

tog zynen intrek in S. Michielsabtdy. Hier trof hem eene

smartelyke herinnering : zyne echtgenoote Isabella van

(!) A. Kemp , Levens der Heeren van Arkel , bladz. 299.

(2) Andenaerdsche Mengelingen » I.« deel , bladz. 6.

(3) Papebrochius , Annales Antv,, Tom. II , pag. 70 en 71.

(4) Annales Antv., Mss, en D' Boeck der Tyden, ad A.

I
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Bourbon
, welke hem twee jaren te voren door den dood

ontrukt was, lag er in de kerk begraven. Deze vorstin was
in i465 in het klooster ziek geworden, en bevond zich

spoedig in doodsgevaer. Om hare genezing van den Hemel
te verkrygen

, was er een algemeene biddag ingesteld

,

en den 22." Augusty, donderdag onder het octaef van
O. L. Vrouwe-Hemel vaert, hield men eenen buitengewoonen

Besnydenisomgang. Maer 'de Eeuwige , die de dagen van

de ryken en grooten , zoowel als van de armen en kleinen

geleld had, riep Isabella den 13.« September 1465 tot zich.

Hare dochter Maria van Bourgondië deed haer later in de

kerk der gemelde abtdy eene grafslede oprigten, welke wy
hier hebben afgebeeld (i).

Des anderendaegs had Karels plegtige inhuldiging plaets;

waerby dient aengemerkt, dat de charter der Blyde Inkomste

genoegzaem dezelfde was, welke Karel in d453 gegeven had,

toen hy door zynen vader als Regent over de Nederlanden

werd aengesteld. Onder vele opzigten was deze charter

ook niets meer dan eene herhaling dergene door Philips de

Goede by soortgelyke gelegenheid uitgevaerdigd. Eenige

artikels verdienen nochtans melding, als nieuwe bepalingen

behelzende. Zoo had de Hertog zich door het IV.® verbon-

den den titel en het wapen van Markgraef des H. Ryks

aentenemen. Het V.® artikel bepaelde, dat hy in zyne afwe-

zigheid eenen raed en kanselier van Braband zoude aenstel-

len ; en het VH.® dat de leden van dien raed geboren Bra-

banders en de dietsche tael magtig moesten wezen, een

(I) Papebrocbius, Jnnales Antv., Tom. II, pag. 68. De grafstede, van

welke bier wordt gewag geniaekl, bevindt zich thans in bet Museum.

Sweertius heeft het oorspronkelyk opschrift bewaerd , dat er op stond.

III DEEL. 29
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hoogstmerkwaerdig bewys van de bezorgdheid onzer voor-

ouders ter handhaving der moederspraek , het duerzaemste

merkteeken eens volkswezen (1).

Negen dagen na de plegtigheid der inhuldiging werd de

Buiten-Burgemeester, de edele heer Jan Pot, in het War-

moesstraetje — thans het Schoenmakersstraetje genaemd

— door den knecht van zekeren Jan Boer verraderlyk om

het leven gebragt. De aenleiding en omstandigheden van

dezen moord zyn onbekend. Daer het slagtoffer algemeen

bemind en hooggeacht was, verwekte de gruweldaed eene

hevige opschudding onder het volk, welke slechts bedaerde

na de aenhouding des pligtigen, die gepoogd had in vrou-

wenkleederen uit de stad te geraken. Hy werd korts daerna

openbaerlyk onthoofd (2).

Nauwelyks was Hertog Karel te Antwerpen ingehuldigd,

of zyne eerste zorg bestond in den woeker te onderdrukken

,

door welken de Lombaerden hier het arme volk uitmergel-

den. Om de onverzadelyke begeerlykheid dier vreemde

geldschieters te stillen, gebood hy, by charter van den

jare i467, over de Lombaerden een braef en eerlyk man

met titel van Meijer te benoemen, om de leencontracten

te onderzoeken, en toetezien, dat er geene onwettelykheden

onder hunne handelingen slopen. Den Rentmeesters werd

aengeschreven , alles wat zy van dien aerd zouden ontdek-

ken, by den Hertog overtebrengen. De overtreders moesten

door den Meijer , na gehoord gevoelen van den ontvanger

der Domeinen, gestraft worden (3). Deze hertogelyke

(i) Luyster van Brabant , 1I.« Deei, bladz. 168.

(2) Papebrochius , Jnnales Antv., Tom. II, pag. 95.

(3) Groot Pamp, Pnv, Boeck, fol. 191 en 207.

charter was eigentlyk de vernieuwing en uitbreiding van

vroegere wetsbepalingen tegen den woeker en de mis-

bruiken by de geldleeningen gepleegd. De Lombaerden

stonden wegens hunnen handel ook algemeen in minachting.

Reeds op het jaer 1419 vindt men in onze stad een gebod

,

dat er hier aen de woekeraers geene schepenbrieven meer

mogten afgegeven worden met de clausule : zonder bewys

of eed {absque prohatione vel iuramento). Wel vergaf de vorst

aen de Schepenen de tot dusverre gepleegde misslagen;

maer verbood het hier beroepen formulier in het vervolg

nog te gebruiken (1).

De aendacht des Hertogs werd ter zelfder tyd sterk

gespannen door den ouden twist over de hollandsche en

zeeuwsche walertollen , die pas een jaer geleden wederom

ter sprake wa§ gekomen.

Reeds in 1 445 hadden de Hollanders te Gheervliet en te

Gorinchem kantooren aengelegd , om daer eenen tol op de

Honte te ontvangen. De Staten van Braband klaegden

daerover; want niet alleen Antwerpen, maer ook de andere

steden werden daerdoor benadeeld; zy verkregen dan een

rescript van Philips de Goede, krachtens hetwelk die

tolheffing zou worden gestaekt, tot dat de Hollanders, als

eischers, hun regt zouden hebben bewezen , en de Braban-

ders in hunne tegenspraek zouden gehoord zyn geweest (2).

De klagten dezer laetsten waren overigens genoegzaem

gegrond; want in 1338 en 1342 had Willem IV, Graef

van Holland er in bewilligd, dat men noch van zyne

(1) Rood Fluw. Bocck, fül. 3.

(2) Groot Pamp. Priv. Boeck, fol. 37.
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onderzaten , noch van de vreemdelingen eenigen tol op de

Honte mogt vorderen (i).

Dit had echter niet verhinderd, dat de tolkwestie nadien

nog meermalen ter sprake kwam, en met name in J464,

toen Karel nog Graef van Charolois was. De onderscheidene

steden van Braband voerden toen namelyk een proces tegen

de pachters van den tol van Yersikeroir, wegens het aensla-

gen der schepen en goederen van Geeraerd Pels, van Ant-

werpen. Doch Karel besliste, dat de inbeslagneming van

geener waerde was, en gebood dat de schepen met derzelver

ladingen , benevens de door anderen betaelde tollen zouden

worden teruggegeven (2).

Hoe weinig dit vonnis werd geëerbiedigd, blykt hieruit,

dat diezelfde pachters van den tol van Yersikeroir hunne

plageryen in 1466 herbegonnen, eischende zonder onder-

scheid een regt van al de voorbyvarende schippers, onder

voorwendsel , dat die tol eene afdeeling was van dengenen

van Gheervliet, en dat men denzelven van oudsher geëischt

had van al de schepen, die, geen byzonder privilegie daertoe

hebbende, op de zeeuwsche stroomen in zout en zoet water

voeren. De Antwerpenaers daerentegen beweerden , dat zy

op de geheele Honte tolvry mogten varen, zelfs wanneer zy

vreemdelingen met hunne goederen aen boord hadden,

alleenlyk bekenden zy , dat zy in dit laetste geval vyf stuivers

drie deniers vlaemsch voor tol en geleide verschuldigd

waren; maer niets meer.

By zulke tegenstrydige voorgevingen was het zeer moeije-

lyk te zeggen, wie van de beide partyen kon gelyk hebben.

(1) Sec, Vol, Priv., fol. 77 en 80.

(2) Prim. Fol, Priv., fol. 83.
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In deze onzekerheid koos Karel een middelweg. Hy gebood
namelyk, dat de eene en andere party hare bewering zou

hebben te bewyzen, en dat twee kommissarissen zouden
belast worden, de desbetreffende charters, registers en
privilegiën te onderzoeken. In afwachting van het verslag

dier kommissarissen moest de tolheffing opgeschort worden,
en die van Antwerpen moeiten voorloopig vryelyk langs de
Honte varen, mits belovende den Yersikeroirschen tol te

betalen, indien er bewezen werd, dat zy denzelven werkelyk
schuldig waren. Om alle sluiking der regten te verhoeden,

werd hun opgelegd, vóór de lossing by eede aengifte te doen
van den aerd en de hoeveelheid der goederen, en wel ten

kantoore van meester Arnold Windricx, die de aengiften

moest opschryven en een dubbel derzelve afleveren.

Dan
,
ook dit hertogelyk verbod werd weinig nageleefd,

nademael onze vorst Karel gedwongen werd hetzelve den
2.° Augusty 1467 te vernieuwen. Voor het overige waren
het de Antwerpenaers alleen niet, die over de plageryen der
zeeuwsche lollenaers klaegden; maer ook de Brabanders en
Vlamingen kwamen tegen dezelve op; want allen hadden
min of meer belang by de vrye vaert op de Wester-Schelde.

Men leest dienaengaende in eene charter van den tyd, dat

de Honte voorheen zoo ondiep was, dat er geene schepen
door konden ; maer dat byna alle schippers toen dien weg
als den gemakkelyksten begonnen te volgen.

Ondertusschen was het proces van Geeraerd Pels en
andere schippers nog steeds hangig. Den 18.° July 1468
werd hetzelve voor 's Hertogs Grooten Raed te Brugge
openbaerlyk bepleten.

De prokureur der zeeuwsche tolpachters betoogde

I
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eerstelyk , dat ten gevolge der veranderingen in de scheep-

vaert, de Graef van Holland gedurende de jaermarkt van

Antwerpen, in stede van zestig pond groot , slechts eenen

schild teYersikeroirhad ontvangen; waerom de Hertog, als

Graef van Holland en Zeeland, zou hebben goed gevonden

tollenaers op de Honte te leggen.

Hierop zeiden de Antwerpenaers, dat dit eene ongehoorde

nieuwigheid was; dat de Honte altoos was vry geweest,

en dat men geene titels, charters of privilegiën der Graven

van Holland en Zeeland zoude kunnen aenvoeren, om eenige

hoegenaemde tolheffing op de Honte te wettigen. Zy bewezen

door eene kaert van den toenmaligen loop der Schelde,

dat de verdieping en verbreeding des slrooms ten koste der

vlaemsche kust was gebeurd. Zy voegden daerby, dat alle

schepen, die van onheugelyke tyden langs de Honte hadden

gevaren , op dien stroom geenen tol hadden betaeld , wes-

halve dien vrydom het bezit van prescriptie had verkregen,

welke, volgens regtsgebruik, zooveel als de krachte van

privilegie had.

Hendrik Janssone, van Wissekerke, een der pachters,

werd nu ook gehoord , en trachtte zich te verschoonen, met

te zeggen, dat hy Geeraerd Pels en deszelfs schepen niet

had aengehouden op de Honte, maer op de zeeuwsche

stroomen, omdat, zoo hy voorgaf, de Honte haren naem

te Hulsterhaven verloor.

Dit werd wedersproken door de afgevaerdigden van Bra-

band en Vlaenderen, die betoogden, dat de Honte haer

begin nam te Saftingen , loopende langs de vlaemsche kust

voorby Terneuzen , Hulsterhaven, Biervliet, het eiland

Cadzand tot in de zee; en dat dit de regte stroom van

Vlaenderen was, over welken niemand eenige jurisdictie

had, zelfs niet de Graven van Vlaenderen. Zy zeiden verder,

dat indien de gedachte tol bleef geheven worden , de jaer-

markten van Antwerpen noodwendiglyk zouden te niet

gaen; dat de tollen aldaer wel drie duizend schilden 's jaers
minder zouden opbrengen; en dat de Hertog daer dus
meerder schade zou by lyden dan hy baet zoude vinden by
de honderd pond, welke men hem voor den nieuwen tol

had aengeboden.

De uitslag der teregtzitting was, dat Jan van Halewyn,
Wolfaert van Ameronghen , Lodewyk van der Eycken en
Dirk van Zweeteu door den Hertog tot kommissarissen
werden benoemd, om den staet en gesteldheid van de
Honte te onderzoeken en de afgevaerdigden der partyen te

hooren. Het schip van Geeraerd Pels werd ontslagen;
maer hy moest ter griffie eenen schild van acht-en-veertig

grooten vlaemsch in pand geven, zich tevens verbindende
den ganschen tol te betalen, byaldien het geding tegen hem
uitviel. Insgelyks al de schepen , die langs de Honte zouden
varen, werden tot het pand geven van dien schild verbonden.
De bovengenoemde kommissarissen deden nu eene kaert

van de Schelde vervaerdigen (i), en begonnen een scherp
onderzoek naer de gesteldheid van den stroom. Hun
verslag, zoo het schynt, was den Antwerpenaren volkomen
gunstig; want den 8." September 1469, deed de Hertog te

(i) De oorspronkelyke schels dezer kaert, geteekend als hadde men
den stroom van boven uit de lucht gezien , bevindt zich op het stadsar-
chief. Willems heeft ze in zyne Oude Topographie en in zyne Mengelin-
gen opgenomen. In dit laetste werk wordt zy opgehelderd door belan*^-
ryke aenteekeningen van den Graef F. van Bylandt.
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's Gravenhage zyne uitspraek. Na de voorgevingen der

beide partyen in overaigt te hebben genomen , verklaerde

hy de inbeslagneming van het schip van Geeraerd Pels Ie

niet en van geener waerde; bepalende voorts, dal de

daervoor te pande gegeven schild, mitsgaders andere

gelden, moesten worden uitgekeerd; en verklarende ein-

delyk den prokureur der toUenaers niet aennemelyk in

zynen eisch, strekkende om het proces voorllezetten (i).

Op deze wyze eindigde dit langdradig proces. Het valt

ondertusschen te bemerken, dat de Honte daermede niet

geheel tolvry werd. De zoogenaerade Haringtol bleef te

Calloo geheven worden door de aldaer liggende hertoge-

lyke hulk. Papebrochius verhaelt wel (2), dat de Stad

dien tol in 1467 ten eeuwigen dage van den Hertog kocht;

maer hy merkt daerby aen (3) , dat de vorst in \ 479 zekeren

Spruyt tot ontvanger van den Haringtol benoemde, waeruit

hy redens neemt om te betwyfelen , of dien aenkoop toen

wel tot stand kwam.

Onderwylen dat men aldus over de watertollen haspelde,

werd een ander niet minder ernstig geschil tusschen Ant-

werpen en Bremen gelukkig bygelegd. Indien men Edelheer

moet gelooven, duerde hetzelve reeds acht jaer, en zou

daerdoor ontslaen zyn , dat de Bremenaers de goederen van

eenige antwerpsche kooplieden op zee geroofd hadden;

welke schade deze laetsten zouden verhaeld hebben door

(\) De hier beroepen charters van 1443, 1466, 1467. 1468 en 1469

staen gedrukt in de Bibliothèque des Antiquités Belgiques, Tom. 1,

pag. 129-159.

(2) Groot Pamp. Priv. Boeck, fol. 166.

(3) Uit hetzelfde boek, fol. 105.

het in beslag nemen van de goederen der Oosterlingen,
waerop deze allen onze stad verlieten en naer Brugge trok'
ken. Volgens een ander bescheed zou hier ook eene tol-

kweslie hebben by ten gronde gelegen.

Trouwens, by het verdrag den 4.° Mei 1468 met de
Oosterlingen getroffen, werd hun in den eersten beloofd, dat
men de hier aenkomende kooplieden hunner natie het tolta-

rief zoude toonen, waerschynlyk om de willekeurigheid der
tolontvangers te voorkomen. ïen anderen werd hun toege-
zegd, dat de goederen die zy ter jaermarkt zouden brengen
of terugvoeren, op de Honte denzelfden vrydom zouden
genieten als degenen onzer poorters; en dat daertoe eene
verklaring, by eede door de scheepskapiteins tedoen, dat
zy geene andere dan Hansegoederen aen boord hadden, vol-

doende zoude wezen, om aen een onderzoek te ontsnappen.
De nieuwe belasting op het hier aengevoerde hamburgsch
bier werd afgeschaft. De Stad nam al de Oosterlingen onder
hare bescherming, vernieuwde met hen de oude verdragen

,

en stond hun toe alle oude geschillen onder elkander te

vereffenen, uitgenomen diegene van welke lyf of lid afhing.
Te dien einde werd hun vergund eenen Consul hunner natie
Ie hebben, en te vergaderen waer en wanneer zy zouden
willen. Eindelyk schonk de Stad hun in vollen eigendom een
lastvry huis, genaemd de Kluis, in hetwelk zy hunne koop-
lieden konden herbergen, daerby voegende drie honderd
gulden, om dit huis behoorlyk iuterigten. Dit eerste Oos-
TERSHuis bevond zich op de Oude Korenmarkt. De Oosterlin-

gen bleven omtrent honderd jaren in bezit van hetzelve (1).

(I) Papebrochius {^innales Anlv., T. II, pag. 99sqq.) van dit Ooslershuis
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Ten gevolge van liet gemelde allezins voordeelig verdrag

kwamen de meeste Ooslerlingen hier nog denzelfden dag

uit Brugge terug; en de Hertog gaf aen die van Bremen eene

byzondere charter van vrygeleide, om gerust en ongemoeid

naer de antwerpsche jaerraarkt te kunnen komen (i).

Eenige jaren later ontstonden er echter nieuwe moeije-

lykheden, ten gevolge van het aenhouden van eenige Bre-

menaers op de antwerpsche jaermarkt. Deze zaek werd aen

de sleden Munster, Kampen, Gouda en 's Hertogenbosch

ter beslissing opgedi-agen. Maer nademael deze vier steden

in hare uitspraek vei-schilden , werd het geding in 4475 voor

de schepenbank van Amsterdam gebragt, welke verklaerde,

dat de handel wederzyds vry en wederkeerig zou zyn. De

Antwerpenaers moesten aen die van Bremen vier honderd

rhynsche gulden belalen , in vergoeding der schade hun op

de jaermarkt van 1448 toegebragt. Aen eene andere zyde

werden de Bremenaers verwezen om twee duizend rhynsche

gulden uittekeeren, in afrekening op de goederen waervan

de kooplieden en hunne schippers in 1471 en 1472 de baet

sprekende, meent dat hetzelve was zekere sterk gebouwde huizing,

gestaen op het gedeelte der Korenmarkt, tusschen de Pelgrims- en de

Hoogstraet. Hy wil ook, dat daer voorheen een kluizenaer gewoond

hebbe, die van de aelmoezen der pelgrims leefde, welke naer O. L.

Vrouwe op het Staeksken gingen ; en hy gewaegt daerby van zekere

verzen en figuren, welke hy in zyne jeugd in den gevel van het bewuste

huis had gezien. Ten tyde van Valkenisse werd dit huis liet Oude, en

ten tyde van Edelheer het Kleine Oosterlingenhuis genaemd. Mevrouw

Maria Ruychrocx van de Werve , weduwe van Jan Kiekens , verkocht dit

gebouw aen Jan van Mechelen en Willem van Riethoven.

(!) Charter van 6 Augusty 1468, lade M, n. 277.
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hadden genoten , ten nadeele der Antwerpenaers (1 ). Aldus

werd aen dit gediag een einde gemaekt.

In 1467 verkreeg de stad Neurenberg, en in 1469 degene

van Keulen een nieuw vrygeleide voor hare kooplieden , die

zich naer onze jaermarkteu begaven. Dit voorregt werd ook
door alle Brabanders genoten. Zekere Willem Bou, koop-

man te Leuven, in I4G8 tydens de marktvrede door den

Kanselier van Biaband zyude aengehouden , werd op bevel

van den Hertog in vryheid gesteld (2).

Wy moeten echter zeggen, dat Rarel niet altoos zoo

nauwzigtig was in het eerbiedigen onzer marktvryheid

,

vooral wanneer het zyne staetkundige belangen gold. Zoo

deed hy in 1470 al de fransche en doornyksche kooplieden

op onze jaermarkt aenhouden. De Stad zich over dezen

aenslag beklaegd hebbende, schreef de Hertog haer den
24.° Juny, zich verschoonende dat hy dit uit noodzakelyk-

heid gedaen had, en in het belang van de rust zyner staten;

belovende dat hy dergelyke aenhoudingen niet meer zoude

bevelen, en willende dat het gebeurde gehandhaefd bleve,

zonder ten nadeele onzor raarktvryheid te strekken (3).

Korts daerua nochtans werd de panding van de goederen

der Doornykers opgeheven (4).

(1) Groot Pamp. Priv. Boeck , fol. 213.

(2) Rood FlHw. Boeck, fol. 77.

(3) Ibid., fol. 76.

(4) Charter van 3 Augusty 1470, lade N , n. 284. Margareta van York,

zuster van Eduard IV, Koning van Ëoge'and, en tweede gemalin van

Hertog Karel, kwam dit zelfde jaer naer Antwerpen, en werd er zoo

heerlyk als prachtig onthaeld; maer Valkenisse heeft vergeten het

dagdatum aenteteekenen.

III
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Een andere schending der marktvrylieid liad in 1469

plaets gehad. Ditmael waren de Anlwerpenaers zelven er

aen pligtig- Op aendrang van eenige onzer burgers, name-

lyk, wier goederen door spaensche zeeroovers waren on-

derschept geworden, werden hier al de Spanjaerden aen-

gehouden. Het spreekt van zelve, dat deswege ten Hove

beroepen werd; en Hertog Karel sprak daerover twee

vonnissen uit. By het eerste werd het lyfsbedwang vernie-

tigd en van geener waerde verklaerd, als strydig met de

marktvryheid. By het tweede vonnis werd onze Raed vry-

gesproken van de schulden en van de verpligting om het

onregt te herstellen; en de schadevergoeding, door de

Spanjaerden geëischt, werd, met de proceskosten, ten

laste der aenleggers gebragt (i),

In het tweede jaer der regering van Karel de Stoute (in

September 1469) verscheen er eene ordonancie van den

Schoutet Jan van der Bruggen, en Burgemeesters en Sche-

penen , bepalende dat er voortaen , naer der ouder Costu-

men, wezen zouden vier weerdige notabele mannen^ als

Hoofdmannen der Poortery. Twee derzelven moesten Oud-

schepenen wezen en de twee anderen Poorters of burgers

:

de helft moest jaerlyks aftreden , derwyze dat ieder Hoofd-

man twee jaer in bediening bleef. De dienende Hoofdman-

nen kozen onder hen twee Oudschepenen en twee Poorters,

welke vier kandidaten zy vier of vyf dagen na S. Andries-

dag aen het Kollegie voorstelden, dat uit deze kandidaten

de twee plaetsvervangers koos.

Buitendien werden er in elke der twaalf wyken tioee

*

(1) Charters van 15 October 1469, lade M, n. 281 en 282.

NEGENDE HOOFDSTUK. 237

eerbare deugdelyke Poorters als Wykmeesters aengesteld.

Ook deze moesten jaerlyks by helligten aftreden, en er

werden op de volgende wyze nieuwe benoemd. Daegs vóór
O. L. Vrouwe Ontvankenisdag werden door de Hoofdman-
nen der Poortery aen den Schoutet, Burgemeesters en
Schepenen, dat is aen den Heere en de Stad, eene lyst van
vier-en-twintig notabele Poorters overgelegd , namelyk twee
uit elke wyk. Uit deze vier-en-twintig candidaten werden
de twaelf plaetsvervangers gekozen.

Deze Hoofdmannen en Wykmeesters zorgden, dat de
Poorters in goeden stoet ende regiment werden gehouden; zy

moesten hen ook in hunne goede regten beschermen en

verantwoorden. De Poorter, die eenige zaek, zyne regten

rakende, te behandelen had, moest zich by zynen Wyk-
meesler vervoegen ; deze diende de zaek by de Hoofdmannen
aen, die dezelve by de Burgemeesters ter beste beslissing

overdroegen. Natuerlyk sproten er uit deze verwikkelde
inrigting tallooze vertoevingen.

Telkens dat de Heer en de Stad begeerden raed te

houden metten drie leden van den lichaeme der stad y moesten
de Hoofdmannen en Wykmeesters, des gemaend zynde, als

vertegenwoordigende de geheele Poortery, ter gewoonlyke
plaets komen. Doch wanneer men, uit hoofde van de aen-

gelegenheid der zaek, geraedzaem vond eene algemeene
vergadering der Poorters te beleggen, hetgeen slechts by
toestemming en bevel van den Heer en de Stad mogt ge-

schieden
, dan moesten de Hoofdmannen hunnen gezworen

knaep — zy hadden er eenen , gekleed gelyk de stads-

boden — by de Wykmeesters omzenden, welke daerna

de wete aen de Poorters hunner respectieve wyken deden.
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van ter bestemden dag, uer en plaets te rade te komen. De

Poorters, die zonder wettige reden deze waerschouwiug

niet nakwamen, verbeurden drie grooten brabandsch ten

behoeve der Poorlery (I).

Wyders bevinden wy , dat er onder de regering van Rarel

de Stoute, in het jaer 1472, nog eene andere nieuwe ambts-

betrekking werd ingesteld, namelyk degene van Keurders,

van welke men de weerga heeft in onze hedendaegsche

douanen-visiteurs; immers bestond hunne bemoeijing in het

onderzoek der inkomende goederen, ten einde alle sluiking

der tollen te kunnen voorkomen. Willem van der Heyden,

Jan Colgenssone en Adriaen Stonick vindt men de eersten

met het keurderschap bekleed (2). Deze instelling echter,

hetzy dat zy haer doel niet bereikte, en den sluikhandel

nieuwe krachten gaf; hetzy dat het persooneel van dezen

dienst ontoereikend was; hetzy, eindelyk, dat zy, als louter

fiskale knevelary, veel misnoegen verwekte, toefde niet

lange geheel te vervallen ; althans vindt men na 1472 van

geene Keurders meer gewag gemaekt. De aengiften der

goederen bleven gedaen worden als te voren, dat is, onder

eede der schippers en kapiteins. Onze vrome voorouders

dachten, dat een koopman niets dan een eerlyk man kon

(1) Voor nadere bescheeden kan men het byvoegsel op de CWwwcn

nazien. De beschikkingen omtrent de Hoofdmannen en Wykmeesters

zyn daer in het breede met eenige wyzigingen opgenomen. By voorbeeld,

de boet voor de Poorters, die verzuimden de volksvergaderingen byle-

woonen, werd daer gebragt op zes grooten. Het geUl der Wykmeesters

werd op zes-en-twinlig gebragt, omdat er in de XVI.« eeuw eene wyk

meer was, namelyk degene der Nieuwstad.

(2) Papebrochius, Annales Antv.y Tom. H, pag. 440.
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wezen, en dat hy zoo min de.i staet als byzondere
persoonen zou willen bedriegen.

Hoe het zy. onder de kooplieden, welke hel hevigste
tegen de instelling der Keurders waren opgekomen, hadden
de Engelschen byzonder uitgemunt.

Deze natie, gelyk wy reeds elders gezien hebben, was nu
ruim anderhalve eeuw in het bezit van vele en voorname
voorregten geweest. De betrekkingen van Antwerpen met
Engeland waren daerdoor immer aengegroeid, en men
verzuimde niets om dezelve Ie onderhouden. Ten jare 1474
gaf de Stad aen de Engelschen een huis, vry en onbelast,
geslaen in de Beulinkslrael, thans de Wolsfraet, op voor-
waerde van hetzelve niet te verkoopen, en het alleenlyk
tegen een ander uitlewisselen, wanneer zy zulks zouden
geradig oordeelen. In geval de Engelschen, ten gevolge van
eenen oorlog huns Konings tegen onzen Hertog, mogten
genoodzaekt worden het land te verlaten, dan moest de
Stad het huis weer in bezit nemen, en tol hunne terugkomst
bewaren. Dit huis was waerschynlyk den oorsprong van de
EisGELscHE Beurs, welke de Stad aldaer in hel jaer i550 ten
genoege der engels(5lie kooplieden deed bouwen, en waervan
de benaming nog gebleven is aen de dwarsstraet, waer het-
zelve stond, terwyl de benaming van Wolstraet in zwang
kwam van de naburige pakhuizen, in welke de Engelschen
hunne wollen opstapelden.

Ter zelfder tyd dat de Stad dit huis aen de Engelschen
schonk, regelde zy eenige geschilpunten

, welke zy met hen
had. Onder anderen w(M-d er vasigesteld, dat de gedingen ,

welke de kooplieden niet onderlinge zouden kunnen afdoen,
door Burgemeesters en Schepenen zouden gewezen worden.
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en niet door de Dekens en Oudermans der gilden, gelyk

te voren altyd gepleegd was. De andere bepalingen be-

troffen het vaststellen van eenen matigen loon voor scheeps-

en karrevrachten, de bevestiging van den vrydora van accys,

het voorregt van slechts gezworen pakkers in hunne maga-

zynen te mogen gebruiken, om daer wollen en lakens

intepakken, enz. (1).

Tot dusverre waren de Oudschepenen alleen in bezit

geweest van de posten van Rent- en Accysmeeslers ;
raaer

ten jare 1470 werd door de Welhouderen 'besloten ,
dat de

Rentmeesters, welke van dan af den titeUvan Tresoriers

kregen, uit de Ambachten zouden worden gekozen, alsmede

de<lrie Hoofdmannen der bieraccys, en de drie der wyn-

accys. De Hertog bekrachtigde dit besluit by charter van

il February 1470, en bepaelde ter zelfder tyd de wyze,

volgens welke de keuze moest gedaen worden. De bedie-

ningen dezer Tresoriers waren voor een jaer, doch zy

konden telkens herkozen worden. Deze veranderingen

schynen tot groot genoegen van het volk te zyn geschied

,

en zekere rymchronyk drukt zich daerover op eenen eenig-

zins bytenden toon uit

:

Doen werden i'Antwerpen ambachtsUên

Rentmeesiers, Accysmeeslers van wyn en bier.

Dal heerschap en wasser niet meer gesien

,

Douile schepenen hadden niet meer het bestier.

De verzen zyn niet vloeijend, dat laet zich hooren; maer

toch geven zy te kennen, dat het volk niet al te breed

voldaen was, dat het beheer der stedclyke geldmiddelen

(I) Groot Pamp. Priv. Boeck, fol. 234-237.
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altyd aen de Oudschepenen toekwam, die zich weinig
bekreunden over dezelve rekening te doen. Papebrochius (1)
beschouwt zelfs als een gevolg van het daeruit ontstane
misnoegen de daed van Peeter Willems, die den 16.» Au-
gusty 1475 op het Schepenhuis liep, den Rentmeester Wil-
lem van Riethoven eenen messteek toebragt, en vervolgens
ongemoeid heen ging; immers vindt men nergens, dat er
maetregels werden genomen, om den dader te vervolgen en
te straffen. Is het zoo geweest, dan moet men veronder-
stellen, dat het stedelyk besluit van 1470 toen nog niet was
ten uitvoer gebragt; en, trouwens, in 1480 vindt men eene
nieuwe hertogelyke ordonancie, bepalende dat er zes
Accysmeesters zouden zyn, namelyk drie voor de wynen en
drie voor de bieren : van welke twee uit de Ambachten en
een uit de Poortery moest worden gekozen (-2).

Omtrent hetzelfde tydstip leed het ambacht der Vleesch-
houwers eene zware inbreuk op het oude voorregt by
hetzelve bezeten, van ter uitsluiting van alle andere ingeze-
tenen vleesch te mogen verkoopen. Dit privilegie was hun
fen jare 1354 door Hertog Jan Hl vergund. Hetzelve had
den vleeschhandel in het klein tot een zeker getal familiën
bepaeld en erfelyk gemaekt. Alle andere burgers mogten
slechts by geheele beesten verkoopen. Uit het oogpunt van
onzen tyd beschouwd, was dit privilegie eene ongeregtig-
heid, omdat hetzelve aen eenige weinige geslachten den
alleenhandel van een der eerste levensbehoeften verzekerde;
maer de Vleeschhouwers , met hetzelve niet te vrede,

(1) Annales Antv., Tom. II, pag. 154.

(2) Groot Pamp. Priv. Boeck , fol. 276.

III DEEL. x\
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maekten er een zoo schandelyk als schreeuwend misbruik

van, handhavende de pryzen van het vleesch op eenen

onmalig hoogen voet.

De klagten, welke deze handelwyze by de bevolking

verwekte, werden eindelyk zoo algemeen, dat de Raed

het oorboorlyk achtte zich met de zaek te bemoeijen. Daer

vermaningen en zachte middelen niet hielpen, werd besloten

het privilegie intekorten. Ten jare i-470 werd er van

wege de Stad een gebod afgekondigd , dat het aen eenieder

was toegelaten des vrydags, zaturdags en zondags, op

karren of banken, vleesch op de markt te koop te stellen ;

zoo nochtans dat het vleesch, hetwelk op die dagen niet

zoude verkocht wezen, des anderendaegs naer de huizen

der geprivilegieerde Vleeschhouwers moest worden ge-

dragen, alwaer geheele of halve beesten verkocht werden :

want in de Yleeschhal alleen mogt men in het klein ver-

koopen. Ook de burgers , die tien of twintig schapen had-

den, mogten dezelve aen hunne huizen verkoopen, doch

zonder het vleesch buiten de deur ten toon te hangen (1).

Gelyk het ligt te voorzien was, kwamen de Vleeschhou-

wers tegen dit gebod op, en spanden tegen de Stad een

geding in, dat voor den Hoofdraed werd gebragt. De

daertoe benoemde scheidslieden beslisten, dat het aen

iedereen, hetzy burger of vreemdeling, naer ouder

gewoonte geoorloofd was, op de zalurdagen van Baefmis

tot Vastenavond vleesch te verkoopen, en van Paschen tot

Baefmis schapen, zoowel geheele als gedeelten derzelve,

uitgenomen op de zaturdagen binnen de drie weken van

(!) Zie ons OudCostuemboeck, in ons n.«Deel, bladz. 460 en volgende.
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beide de jaermarkten, op welke de Vleeschhouwers alléén

dit regt hadden. Dit vonnis werd den 2.° February 1471
te Atrecht uitgesproken. De Vleeschhouwers verklaerden
er genoegen mede te hebben, mits men hun, buiten de
zaturdagen der beide jaermarkten, nog eenen vóór de
paerdenraarkten en de twee weken daerna toestond. Dit
verkregen hebbende, ondergingen zy gewillig hun vonnis,

dat den St6.^ July U71 te Abbeville werd uitgesproken,

waer de Hertog zich toen bevond (1).

Behalve dit geding vinden wy onder de regering van
Karel de Stoute verscheidene anderen, welke meerendeels

betrekking hebbén tot de regterlyke jurisdictie onzer Stad,

in verband met het poortersregt.

Het gebeurde naraelyk in 1469, dat eenige antwerpsche

poorters, pligtig aen manslag, naer Hoogstraten waren
gevlugt. Ons Magistraet deed de schuldigen door den
Drossaerd van Hoogstraten gevangen nemen, zonder be-

oadeeling van het privilegie, ingevolge hetwelk een Ant-
werpenaer slechts door de Vierschaer onzer stad kon
gevonnist worden. Dit was niets meer dan billyk , en men
zond de daders der moord herwaerts ; maer de zaek ver-

wikkelde zich op eene zoo zonderlinge als onvoorziene

wyze
, door de verzaking der beschuldigden aen hun poor-

tersregt; want nu wilde de prokureur-generael de beschul-

digden voor de Souvereine Regtbank van Braband trekken.

Uit de verdere wending, welke de zaek kreeg, schynt te

blyken,dat deze eisch niet werd aengenomen; immers, nadat

(1) Papebrochius, Annales Antv. , Tom. II, pag. 109, alwaer hy naer
het Groot Pamp. Priv. Boeck , fol. 201 , verwyst.
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het geding vyf jaer slepende was gebleven , verbood de

Hertog in 1474 aen den Souvereinen Raed zich verder met

hetzelve te bemoeijen, omdat de verzaking aen het poor-

tersregt buiten wete onzer Magistraet was gebeurd (4).

Zoo was ook de uitslag van een geding dat in 4473 oprees.

Er was alstoen te Wilmarsdonck , in handen des Kerkmees-

ters cene zekere som verboden munt , als boete of zoen-

geld voor eenen gepleegden moord, verzegeld. De Schoutet

van dit dorp had de som in beslag genomen, en de zaek

zou voor de antwerpsche Vierschaer dienen gepleten te

worden ; maer de gemelde Schoutet had van het Hof brieven

verkregen, ingevolge welke het geding voor den Souvereinen

Raed moest worden verzonden. Dit gebeurde echter niet;

want, de Raed van Braband verklaerd hebbende, dat ons

Magistraet, ondanks strydige bevelen van den Vorst, iu

dergelyke zaek mogt regt doen , liet hetzelve den 41.° Oc-

tober zyne uitspraek volgen (2).

Niet minder merJiwaerdig was hetgeen in 4474 gebeurde,

opzigtens Geeraerd van Muyden en Jan Heckdorens, die

zekeren moordenaer uit O. L. Vrouwekerk hadden helpen

halen, en in vryheid stellen, in plaets van hem aen het

geregt overteleveren. De prokureur-generael van Mechelen

met reden oordeelende, dat zulk een misbruik niet mogt

geduld worden , had van Muyden en Heckdorens doen in

hechtenis nemen, en wilde hen te Mechelen doen vonnissen

;

maer onze Raed verkreeg , dat de twee aengeklaegden hem

(i) Sec, Vol. Priv., fol. 221.

(2) Groot Pomp. Priv, Boeck, fol. 260.
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zouden overgeleverd worden, om over hen naer behooren
regt te doen (4).

Dit alles was echter niets in vergelyking van hetgeen in

4469 te Lier was voorgevallen, altyd onder voorwendsel
van het antwerpsche poortersregt te handhaven. De zaek
moet zich namelyk volgenderwyze hebben toegedragen :

Jan Ameloo, koopman van Groningen, bevond zich in

4469 op de beeslen-jaermarkt te Lier, als zekere Cornelis
van Pantgate hem eene som van tachlig gouden gulden
ontstool. De Schoutet aerzelde niet zynen pligt te doen

,

en nam den diefin hechtenis; doch liet hem 's anderendaegs

weer loopen. Van Pantgate, die zyne schuld erkende, en
vreesde anderwerf gevat te worden, poogde verkleed uit de
stad te geraken; dit gelukte hem niet, en, op de dringende
aenklagte van Jan Ameloo, werd hy nogmaels in den
kerker geworpen.

Zoodra dit den Markgraef en de bewindslieden van Ant-
werpen ter ooren kwam, alsmede dat van Pantgate be-
weerde ons poortersregt te bezitten, zonden zy eenigen

hunner mannen naer Lier, onder aenleiding van den
Onderschoutet Jakob Wieland, welke zonder eenige wette-

lyke magt of geldig gezag daertoe te hebben , de gevangenis

des nachts met geweld openbraken, den dief er uit haelden
*

en naer Antwerpen voerden. Jan Ameloo over deze regt-

ontzegging met alle reden gestoord zynde, begon tegen

Cornelis van Pantgate eene andere vervolging voor den
Raed van Braband; maer deze verklaerde zich onbevoegd,

(1) Vonnis van Karel de Stoute, van 30 September 1474, ladeN,
n. 285, en afschrift in het Sec. Fol. Priv. , fol. 153.



MMp DERDE TYDVAK.

en verzond de partyen voor de antwerpsche Vierschaer.

Dit was wel overeenkomstig onze stedelyke costumen

gehandeld; maer daer onze Magistraet ten voordeele des

pligtigen al te zeer was ingenomen (I) , kon men bezwaerlyk

een onparlydig vonnis verwachten. Ook verwonderde het

niemand , dat Cornelis van Pantgate door onze Vierschaer

werd vrygesproken , zonder dat zy zelfs den benadeelden

aenklager gehoord had.

De hierdoor verwekte ergernis was te groot, dan dat

zy des Hertogs aendacht niet zoude vestigen; en werkelyk

werd nu de gansche zaek voor het Parlement van Mechelen

getrokken. Ditmael werd van Pantgate alleen niet vervolgd,

maer ook de Schoutet, Onderschoutet , Burgemeesters en

Schepenen van Antwerpen werden gedagvaerd, om zich

over het door hen gepleegde misbruik van justicie te ver-

antwoorden, en al de stukken van het proces overteleggen.

Jan Ameloo stond hierby als aenlegger, en eischte, dat de

dief naer de gevangenis van Lier zoude worden teruggeleid,

en dat men boven de poort derzelve eenen steen zou stellen,

met een opschrift , door hetwelk de teruglevering eeuwig

zoude worden herinnerd. Zyn Prokureur vroeg ook, dat

de goederen der antwerpsche Magistraten ten behoeve des

Hertogs werden verbeurd verklaerd, of ten minste, dat zy

verwezen werden tot eene boet van drie duizend lioenen,

behalve nog duizend lioenen schade-onkosten , ten behoeve

des aenleggers.

(I) Men vindt eenen Jan van Pantgaten onder de twaelf raedslieden

,

buitengewoon op het jaer 1441 door Papebrochius vermeld {Annales

AtUv,, Tom. I, pag. 410).
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De eisch was mogelyk overdreven : een lioen was eene
gouden specie, geldende omtrent vyftien franks van onze

munt; men vroeg dus niet minder dan zestig duizend

franks. Het onregt jegens Ameloo geschied was intusschen

blykbaer. Nochtans, in weerwil van al de moeiten en on-

kosten, welke de Groninger gedaen had om justicie te

bekomen, kon hy van het Parlement van Mechelen geen

vonnis verkrygen, voor dat hy eenen borg had gesteld,

en zyne wooning had verkozen in den Aep, op de Groote

Markt, te Mechelen. Dit vonnis werd den 24." December
1474 uitgesproken, en was den ongelukkigen koopman niet

gunstig. De Schoutet, Onderschoutet, Burgemeesters en

Schepenen van Antwerpen werden wel van de hun aen-

gelegen feitelykheden pligtig verklaerd; doch ten slotte

vrygesproken, en de proceskosten voor de beide partyen

gelyk gesteld. Immers nieenen wy alzoo de woorden en

compensant tous despens te moeten verstaen. Van den
dief Cornelis van Pantgate wordt verder geen gewag ge-

maekt : waeruit men zou mogen besluiten, dat men hem
ongemoeid liet loopen (1).

Men moet bekennen, dat er hier van het poorlersregt

een meer dan zonderling gebruik werd gemaekt, daer men
niet aerzelde hetzelve tot bedekking en bescherming van

dieven te laten dienen ; maer voor de eere onzer voorouders

moeten wy veronderstellen, dat het hier een geheel byzon-

der geval was, en dat van Pantgate onder zyne regteis

vrienden of nabestaenden had, die hem beschermden en

vryspraken. Hoe ergerlyk dit nu ook aen ons moge schynen

,

(1) Zie het vonnis des Parlements onder de Bylagen.
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het kwam er in die tyden zoo nauw niet op aen; en dit

regtsgebruik werd zelfs by den Raed van Braband in eeniger

voege bevestigd, blykens een vonnis van JO Mei U75,

waerby de Antwerpenaers verkregen, dat alwie by ben

poorter geworden was, en daerna eenige misdaed zou

bedryven , daervoor niet dan by onzen Raed zoude kunnen

gedaegd worden. Ten gevolge van dit vonnis werden ver-

scheidene persoonen voor onze Vierschaer vei-zonden, die

voor den Raed van Mechelen waren gedaegd geweest (i).

Sedert de regering van Hertog Jan III (1555) waren er

te Antwerpen geene munten meer geslagen (2), tot dat

omtrent Kersmis ten jare 1474 de munt van Leuven naer

hier werd terug gebragt, en in de Hal van Cruyninghen^

staende op den Oever, gevestigd (3). Gedurende die reeks

van ruim eene eeuw deden onze souvereinen beurtelings in

die eerstgemelde stad , te Vilvoorden en te Brussel munt

slaen; maer in de ordonancie over de geldmunten, door

(1) Sec, Vol. Prtü., fol. 218.

(2) Zie de vroegste munten, in ons 1I.« Deel , bladz. i-43-148. Sedert

onze eerste aenteekeningen op de antwerpsche munten hebben wy het

genoegen gehad, van de welwillende dienstvaerdigheid van den heer

A. J. Everaerts te Leuven, eene volledige lyst der hier geslagen munten

tot het jaer ISOO te ontvangen, waerover wy hem hier onzen openbaren

dank betuigen. Aengaende de gouden munten , is onze penningkundige

vriend van gevoelen dat de dubbele Mottoen van Jan Ui (1353) de oudste

is; niettegenstaende Guicciardini beween dat men hier reeds in 1201

gouden munt sloeg. Wy geven onder onze Bylagen de belangryke mede-

deeling van den heer Everaerts; zy vervat in chronologische rangschik-

king onze byzonderste munten, met aenwyzing der kabinetten alwaer

hy derzelver exemplaren heeft aengetrolTen , en zoo nauwkeurig als

kunstmatig zelf heeft afgeteekend.

(3) Papebrochius, Annales Antv., T.ll,pag. 130, en onze Hs. Chronyk.
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Johanna, te Brussel den 15.° Juny 1395 gegeven (i), wordt

van geene antwerpsche munt gewag gemaekt. Volgens

anderen zou die eerst in 1488 zyn overgebragt (2); doch

wf hebben verscheiden geldstukken van Karel de Stoute,

welke alhier sedert den jare 1474 gemunt werden; als zyn

met name de 1S. Andriesgulden (goud). Op de voorzyde is

het beeld dezes Heiligen, dragende zyn kruis : randschrift

:

SANCTUs ANDREAs. Op de kecrzyde : een kruis met 's Hertogs

wapenschild in het midden, en doorsnydende het rand-

schrift : KAROL : Dx : bg. brab : z : li : en de hand.

Bovendien hebben wy het dubbel vueryzer (^Iver) , met

twee leeuwen tegen elkander, en randschrift : 9^ karol : dei :

GRA : DX : BG : bra : z : LI : en de hand. Op de keerzyde

staet een kruis met pynappels aen de uiteinden , en voerende

(1) Willems, Mengelingen, bladz. 333.

(2) Beschryving van Antwerpen, bladz. 45.
#
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in het midden 's Hertogs wapenschild ; randschrift : saltt :

FAC : PPLM : TW : DNE : A*» : iAlA. Er zyn ook van dezelfde

stukken van de jaren i475 en U76.

Het enkel vueryzcr (zilver), met eenen leeuw, houdende

het hertogelyk wapenschild : randschrift : üc karol : dei :

GRA : Dvx : BG : bra : z : LI : en de hand. Keerzyde : een

versierd kruis met pynappels aen de uiteinden, en het rand-

schrift : ii( BENEDic : hereditati : tve : a* : 1474.

Er zyn oo|^ van het jaer 1475 grooten met den leeuw

(zilver) , voerende als de vorigen voor randschrift : ili karol :

Dl : GRA : Dx : BG : bra : z : li : en de hand. Op de

keerzyde staet een kruis met leliën; randschrift : benedic :

au : MBA : DNO : A : 1476.

Tot dusverre ons muntwezen onder de tienjarige regering

van den oorloglustigen Karel. Dit tydperk was voor de

antwerpsche schutters eene gelegenheid om zich druk in
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den wapenhandel te oefenen. In 1474, toen hy voor de stad

Neuss lag, werden er door hem velen uit Antwerpen en

Mechelen ontboden. Onze mannen volgden ook den Hertog

in schier al zyne veldtogten; woonden de bloedige veldslagen

van Granson en Morat by; maer men vindt ze niet voor

Nancy, waer de Italianer Campo-Basso Karel verried, en,

naer men algemeen gelooft, lafhartig deed vermoorden. De

dood dezes Hertogs, het regte opperhoofd der europesche

leenheeren, en de rykste der toenmaels regerende vorsten,

werd weinig by het volk geloofd. Men verzekerde altyd , dat

hy niet zoude vertoeven terugtekomen ; en tien jaer daerna

vond men nog kooplieden , die goederen leverden , op voor-

waerde, dat men hun het dubbel zoude betalen, by de

terugkomst van den Groothertog van Bourgondiê.

f
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Algemeen misnoegen over de regering van Karel de Stoute. — Maria
van Bourgondié erft zyne staten. — Oproer te Antwerpen. — De
Wethouderen en Rentmeesters in hechtenis genomen. — Vertoogen
der hertogelyke Kommissarissen. — Weslerioo ingenomen. — De
Rentmeesters op de pynbank gebragt. — Narigt over de Tortuer te
Antwerpen. — Nieuwe Wethouderen aengesteld. — De gebroeders
Van der Voordt onthoofd. — De Hertogin bekrachUgt dit vonnis. —
Eeretrein om Aertshertog Maximiliaen te Keulen te verwelkomen.— Landstorm tegen de Franschen ingeluid. — De sundaerd van
S. Amands. -- Vier schippers onthoofd. — De gevangen Wethouders
uit de Vierschaer verzonden. — Intrede van Maximiliaen en Maria.— Pooging om de bornputten te vergiftigen. — Drie belhamels des
oproers gebannen. — Verzoening der Gemeente met de oude Wet-
houderen. — Eereherslelling der gebroeders Van der Voordt. —
Blik op ons financiewezen. — Moord en overspel gestraft. — Staten-
Generael te Antwerpen. — Onthoofding in eenen zetel. — De Ant-
werpenaers by den slag van Blangy. — Munten van Maria van Bour-
gondié te Antwerpen geslagen. — De Kardinael Julius van Ostia. —
Merkwaerdige winter. — De Burgtgracht aen de Stad afgesUen. —
De eerste Printers of Boekdrukkers van Antwerpen.

De lyding van Hertog Karels dood ontmoette, zeiden wy,
vele ongeloovigen. Het scheen als of zulk een niagtig vorst,

die het gansche Westen voor zyne wapens deed sidderen

,

nimmer op een slagveld hel leven kon laten. Toen men daer
echter niet meer mogt aen twyfelen, verspreidde zich de
gisting als een loopend voer door al de Nederlanden. Het
landvolk en de stedelingen hadden al van overlang tegen

den Hertog eenen onverzoenlyken haet opgevat, en zich

weinig bekreund om de krygsrampen , welke hem , by zyne
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veldtoglen tegen de Zwitsers, slag op slag getroffen hadden.

De poorters beschuldigden hem, de vryheden der steden

onder den voet te hebben gelegd , hunnen handel te hebben

gekrenkt, en het volk door zware belastingen te hebben

gedrukt. De adel had mogelyk nog meer redens om alle

gehoorzaemheid optezeggen. Sedert een paer jaren had

Karel de ridders bestendig onder de wapens gehouden, en

hen gedurig blootgesteld om, niet alleen door het stael,

maer ook van honger, koude of ziekte omtekomen. Hunne

domeingoederen waren deels verpand , deels renteloos

;

hunne vrouwen , kinderen en magen , hadden in gestadigen

angst moeten verkeeren, hunne echtgenooten en vaders te

verliezen. En dit alles hadden onze ridders moeten verduren,

om schier overal eene neêrlaeg te krygen , zonder eenig

zoet of innemend woord van hunnen souverein te erlangen,

wel ten tegendeele : want meestentyds bejegende hy hen met

harde en dreigende bevelen , en een ruw en barsch onthael.

Van eene andere zyde werden er niet minder luide en

bittere klagten door de geestelykheid aengeheven. Ook deze

klasse zyner onderdanen had de Hertog, door geldbehoefte

gepraemd , zich niet ontzien in hare belangen te krenken.

Onverminderd dat zy by de beden ruimschoots haer aendeel

had moeten inbrengen, was zy nog geplaegd geworden door

den zoogenaemden amortisatie-taks. Werkelyk was dezelve

een groot bezwaer, byzonder voor lieden, die er zoo sterk

op gezet waren , hunne orden te verryken. Twee woorden

uitleg zullen dit bezwaer beter laten begrypen.

Doorgaens, en dit was tot dusverre een algemeene

regel met zeer geringe uitzonderingen geweest : doorgaens

waren de goederen der kerken , kloosters en godvruchtige
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instellingen vry van alle wereldlyke lasten. Karel de Stoute
had nu geboden, dat de geeslelykheid, op welkdanige wyze
zy ook een eigendom verkreeg, en wanneer zy verlangde voor

hetzelve den vpydom van lasten te bekomen , zy daervoor
iets in handen van zynen rentmeester zoude te betalen heb-
ben. Dit was tot dusverre niets meer dan billyk : de geeste-

lykheid mag zoowel in de staetslasten bydragen als het

overige des volks; maer het misbruik was, dat men aen de
bepaling eene terugwerkende kracht had gegeven : de hand-
langers van den iiscus waren tot zestig jaren achteruit gaen
opzoeken alles wat de kerken en kloosters by testament,

donatie of fondatie hadden verkregen. Het desaengaende
gedane onderzoek had dan ook een hevig gemor verwekt. De
geestelykheid beweerde zelfs, dat deze opzoeking der dona-
tiebrieven en verkoopcedulen niet had kunnen geschieden
zonder baerblykelyke schennis van hare gestichten ; dat zy
niet verpligt was over het goed der armen rekenschap te

geven; dat men zelfs het waslicht en de kerksieraden had
geschat; en eindelyk dat men aen beklappers en lasteraers

had geloof gegeven.

Door deze en andere dwingelandsmaetregelen had Kard
dan ook de gehoorzaemheid zyner nederlandsche onder-
danen dermate aen het wankelen gebragt, dat zy hem in

zynen laelslen levenstyd allen bystand hadden beginnen te

ontzagen, en alle geldvragen ronduit hadden geweigerd.
Hetgeen de verbittering niet weinig had vermeerderd, was
de maetregel tegen de weérbarstigen genomen , by welke
men Knuivers (1) had in huis gelegd, om hen tot de betaling

(f) Meo herinnere zich
, dat die KnulTers of Kluivers toen dezelfde
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der oorlogslasten te dwingen. Dit alles had ten gevolge,

dat de fiere Hertog van Bourgondië, by zynen jongsten veld-

togt tegen de Zwitsers , uit onze landen geen krygsvolk had

kunnen trekken, ter uitzondering van dat, H welk hem door

den Graef van Ghimai en Ëngelbrecht van Nassau was

aengevoerd geweest (i)*

Zoodra men dan stellig vernomen had , dat de geduchte

Hertog verscheiden was, en dat zyne twintigjarige dochter

Maria van Bourgondië hem was opgevolgd, begon men de

koppen byeen te steken. Het misnoegen, dat overigens

genoegzaem algemeen was, werd bovendien nog aengeblazen

door de fransche handlangers van Lodewyk XI. Deze wan-

lustige en trouwelooze vorst smeedde sinds lang plannen

van overheersching tegen een groot gedeelte der aen Frank-

ryk grenzende Nederlanden. Hy was een doodvyand van het

huis van Bourgondië, welks ondergang hy sinds lange by

zich zelve gezworen en door allerlei slinksche middelen en

staetkundige kuiperyen betracht had. Nu meende hy einde-

lyk de gelegenheid gevonden te hebben , om zyne plannen

doortezetten en zich een goed gedeelte der erfenis van

Hertog Karels dochter aentematigen.

De onlusten begonnen te Antwerpen omtrent het midden

betrekkingen vervulden als de gamissairen van onzen tyd. Men leest

aengaende derzelver plageryen in eene Hs. Chronyk van Antwerpen :

c In het jaer 1167 soo lagen die cluvers in sommige heeren huyzen van

» die gevangen waren , om dal sy niet en wilden geld leenen , om te

ji oorlogen op Frankryk. »

(i) Deze Ëngelbrecht van Nassau is dezelfde, die in UdO het Burg-

graefschap van Antwerpen van den Hertog van Gulik kocht (Zie ons

!.• Deel, bladz. AU). Ten jare U77 was hy een der Kommissarissen

door den Hertog lot het verzetten der Wel benoemd.
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van Maert 1477. De Meerschen waren de eersten om den

kop optesteken, en werden aldra door de Schippers en de

andere Ambachten bygevallen. Den 17." dier maend,op

S. Geertruisdag, wezende een zondag (1), brak het oproer

werkelyk uit, en het grauw kwam van alle kanten naer de

Markt geloopen, onder het aenheffen van moordkreten. Men

hoorde niets dan verwenschingen legen de Wethouderen

,

welke men beschuldigde de stedelyke privilegiën te willen

vernietigen, en de belastingen te willen verzwaren. Men had

het vooralgemunt op de twee Tresoriers, de gebroeders Peeter

en Klaes van der Voordt, die buiten wete der gemeente

de bieraccys gekocht hadden, en wien men met alle geweld

eene ontvreemding der stadspenningen wilde ten laste leg-

gen ; ook eischten de oproerlingen , dat er onverwyld van de

ontvangsten en uitgaven rekening zoude worden gedaen.

Ondertusschen was de gemeente in de wapens gekomen,

en hield de Markt, benevens de derwaerts leidende straten

bezet. Bertryn heeft ons in zyne Rolle der Quaey Wereldt

het tafereel bewaerd, hetwelk de stad in dien benarden tyd

opleverde. Deze schryver, de eenigste die, by onze wete,

met eenige uitvoerigheid over hel oproer van 1477 handelt,

(1) By sommige chronykschryvers vindt men 15 Maert; maer, als

Papebrochius {Annales Antv,, Tom. II, pag. 167) te regt aenmerkt, die

dag was geen zondag; en er moet dus eene schryffeil in de oude

chronyken geslopen zyn. Om hel strydige dier aenteekeoing overeente-

brengen, veronderstelt de geleerde Jesuiet , dat men XV voor X hebbe

geschreven, de 10.« Maert zynde in het jaer U77 de tweede zondag in

de Vaste; doch wy hebben eene Hs. Chronyk , welke er de byzonderheid

byroegt, dat het oproer op S. Geertruisdag uitbrak, en die dag viel in

bet gemelde jaer op den derden zondag van de Vaste, wezende 17 Maert.

De misstelling des afschryvers besUet dan slechts in het weglaten der

twee II by XVII.

verhaell dat de kwaedwilligen^ gelyk de lieden der Ambachten

by hem heeten , « vyf of zes weken lauck op haer cameren

» lagen, al drinckende sonder de stadts accyse te betalen

1» ofte willen (belalen); ende men mocht, voegt hyerby,

» in langen tydt in der stadt niet werken, want de gemeente

» was alle dagen in de wapenen. »

Daer de Wethouderen echter geene vrees toonden , op al

de bedreigingen geen acht sloegen, en de onbeschofte eischen

van het gemeen niet verstonden intewilligen, hebben de

opstandelingen het raedhuis des nachts opgeloopen, en

onder anderen gevangen gemaekt : Jonker Jan van Ranst,

den Burgeraeesler Jan van de Werve, de Schepenen Jan

van Mechelen, Jan Schoyte en Walraven Drake, den Rent-

meester Willem van Riethoven, en de Tresoriers Peeter

van der Voordt en Klaes van der Voordt. Alle deze heeren

werden gebragt op de Merceniers- en de Schipperskamer,

en aldaer afzonderlyk bewaekt, tot dat men ze op den Visch-

verkooperstoren leidde. Deze eerste aenslag was te gelukkig

uitgevallen, dan dat het daerby zoude blyven; ook werden

er des anderendaegs nog eenige persoonen gevat, die als

voorstanders van de Wet bekend stonden. De oproerlingen

echter, aen hunne geweldenaryen eenen glimp van regtvaer-

digheid willende geven, stelden eenige gevangenen in vry-

heid; de overigen werden op verscheidene andere kameren

der Ambachten verdeeld, en met groote magt door de

gewapende gildebroeders bewaerd.

Maria van Bourgondië bevond zich te dien tyde te Gent,

welke stad insgelyks het onderste boven lag. Toen de

Vorstin de onlusten van Antwerpen vernomen had, zond

zy herwaerts Adolf van Kleef, Heer van Ravestein , benevens

33DEEL III.
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de heeren van Perwys en Culemburg. Deze afgcvaerdigden

hadden in last de oproerlingen door zachtheid en goede

reden tot bedaren te brengen. Zy vertoonden zich dierhalve

aen het volk en spraken tot hetzelve. « Goede lieden, zeiden

» zy, onze genadige vrouw Maria heeft ons tot u gezonden,

» niet om u het zwaerd des geregts wederom in de scheede

» te doen steken ; maer om u te verzoeken er niet blindeling

» mede te slaen. Laet aen de Wethouderen , in welke gy uw

» vertrouwen stelt of zult stellen, de zorge de pligtigen te

» straffen. Gy zelven, goede lieden, moet vreezen u aen eenig

» wanbedryf schuldig te maken, met uwe aloude privilegiën

» aenteranden; en hoe ligt zou dit niet kunnen gebeuren,

» indien gy met te groote haest en geweld te werk ginget;

» en indien gy al de formaliteiten niet in acht naraet, welke

» by bet veroordeelen eens antwerpschen poorters vereischt

» worden? Nu, indien gy zelven tegen uwe privilegiën handelt,

» verliest gy daerdoor het regt met, diegenen voor de Vier-

» schaer te brengen, welke gy beschuldigt uwe privilegiën

9 te hebben overtreden ? »

Aldus spraken nagenoeg de afgevaerdigden der Hertogin.

Zy voegden daer nog vele andere dingen by, welke zy ge-

schikt oordeelden, om de volksgisting te dempen, en het

gevaer van het hoofd der gevangenen afteweren. Zy

toonden ook brieven van Maria, door welke zy op de

slaking der gevangen Wethouderen zeer minnelyk aen-

drong. Dan , er werd ter nauwernood naer de drie heeren

geluisterd, en zy moesten onverrigter zake naer Gent

terugkeeren.

Eenige dagen daerna, den 3." April, reed de Heer van

Perwys hier binnen met eene bende i-uiters. Men weet niet
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door wien hy gezonden was; maer des anderendaegs (1)

toog hy met zyne ruitery op Westerloo, in de Kempen,

vergezeld van honderd antwerpsche schutters, onder bevel

van kapitein Jan van Immerseel, welke het slot van

Westerloo hielpen innemen.

Dit was slechts eene verpoozing voor het oproer, hetwelk

in de Paeschweek met eene nieuwe woede hervatte. Den

iO." April, namelyk, des nachts, werd de Ridder Willem

van Lier in hechtenis genomen, benevens Willem van

Tichelt, Geert van Eycke, Jan Coelgenszoon , Adriaen

Stedinck en Hendrik van Kerckhoven, doch deze laetsten

werden meest allen korts daerna losgelaten.

Den i3.° April werden de gebroeders van der Voord t

gevoerd ten huize van Jakob Wieland, die, men weet niet

hoe , zich tot Schoutet had doen erkennen, of door de mui-

telingen was aengesteld. Beide de Tresoriers werden dien

dag en den volgenden deerlyk gepynigd. Den 21." daerna

was het de beurt van Willem van Riethoven, Jan Houbraken

en Adriaen Stedinck, insgelyks op de pynbank te liggen.

Deze laetsten waren byzonder beschuldigd den bieraccys

te hebben doen verhoogen. Van Riethoven werd den 23."

andermael twee uren lange gepynigd; dan, men kon niets

uit hem krygen , dat hem doodschuldig zou hebben kunnen

doen verklaren.

By deze gelegenheid zal het niet ongepast zyn te zeggen,

waerin de scherpe examinatie oft torture te Antwerpen

oudtyds bestond, en welke formaliteiten daerby werden

in acht genomen. Volgens een Hs. Compendium praxis

(1) Op Willen Donderdag (H April), volgens eene andere Hs. Chronyk.
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de heeren van Perwys en Culemburg. Deze afgcvaerdigden

hadden in last de oproerlingen door zachtheid en goede

reden lot bedaren te brengen. Zy vertoonden zich dierhalve

aen het volk en spraken tot hetzelve. « Goede lieden, zeiden

» zy, onze genadige vrouw Maria heeft ons tot u gezonden,

» niet om u het zwaerd des geregts wederom in de scheede

» te doen steken ; maer om u te verzoeken er niet bundeling

» mede te slaen. Laet aen de Wethouderen , in welke gy uw

» vertrouwen stelt of zult stellen, de zorge de pligtigen te

» straffen. Gy zeiven, goede lieden, moet vreezen u aen eenig

» wanbedryf schuldig te maken, met uwe aloude privilegiën

» aenteranden; en hoe ligt zou dit niet kunnen gebeuren,

» indien gy met te groote haest en geweld te werk ginget;

» en indien gy al de formaliteiten niet in acht namet, welke

» by het veroordeelen eens antwerpschen poorters vereischt

» worden? Nu, indien gy zelven tegen uwe privilegiën handelt,

» verliest gy daerdoor het regt met, diegenen voor de Vier-

» schaer te brengen, welke gy beschuldigt uwe privilegiën

» te hebben overtreden ? »

Aldus spraken nagenoeg de afgevaerdigden der Hertogin.

Zy voegden daer nog vele andere dingen by, welke zy ge-

schikt oordeelden, om de volksgisting te dempen, en het

gevaer van het hoofd der gevangenen afteweren. Zy

toonden ook brieven van Maria, door welke zy op de

slaking der gevangen Wethouderen zeer minnelyk aen-

drong. Dan , er werd ter nauwernood naer de drie heeren

geluisterd, en zy moesten onverrigter zake naer Gent

terugkeeren.

Eenige dagen daerna, den 5.° April, reed de Heer van

Perwys hier binnen met eene bende ruiters. Men weet niet
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door wien hy gezonden was; maer des anderendaegs (1)

toog hy met zyne ruitery op Westerloo, in de Kempen,

vergezeld van honderd antwerpsche schutters , onder bevel

van kapitein Jan van Immerseel, welke het slot van

Westerloo hielpen innemen.

Dit was slechts eene verpoozing voor het oproer, hetwelk

in de Paeschweek met eene nieuwe woede hervatte. Den

iO." April, namelyk, des nachts, werd de Ridder Willem

van Lier in hechtenis genomen, benevens Willem van

Tichelt, Geert van Eycke, Jan Coelgenszoon , Adriaen

Stedinck en Hendrik van Kerckhoven, doch deze laetsten

werden meest allen korts daerna losgelaten.

Den 13.° April werden de gebroeders van der Voord t

gevoerd ten huize van Jakob Wieland, die, men weet niet

hoe , zich tot Schoutet had doen erkennen, of door de mui-

telingen was aengesteld. Beide de Tresoriers werden dien

dag en den volgenden deerlyk gepynigd. Den 21.° daerna

was het de beurt van Willem van Riethoven, Jan Houbraken

en Adriaen Stedinck, insgelyks op de pynbank te liggen.

Deze laetsten waren byzonder beschuldigd den bieraccys

te hebben doen verhoogen. Van Riethoven werd den 23,°

andermael twee uren lange gepynigd; dan, men kon niets

uit hem krygen , dat hem doodschuldig zou hebben kunnen

doen verklaren.

By deze gelegenheid zal het niet ongepast zyn te zeggen,

waerin de scherpe examinatie oft torture te Antwerpen

oudtyds bestond, en welke formaliteiten daerby werden

in acht genomen. Volgens een Hs. Compendium praxis

(1) Op Willen Donderdag (11 April), volgens eene andere Hs. Chronyk.
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crimincUis civikUis Antverpiensis y geschiedde de pyniging

op het Steen op de volgende wyze :

De beschuldigde, tot op het hemd na uitgekleed, werd

op eenen driepikkelstoel voor een vuer gezet. Men bond

hem de handen op den rug en de voeten achterwaerts tegen

de pikkels des stoels. De hals werd besloten in eenen yzeren

met scherpe pinnen beslagen halsband, welke met koorden

aen de vier hoeken van de Tortuerkamer werd vastgemaekt.

Ëindelyk werden hem gewigten aen de vingers gehangen,

welke daerdoor tot krakens toe gerekt werden. Wanneer

de ongelukkige echter by dat alles het hem aengetegen feit

volstandig bleef loochenen, dan nam de scherpregter of

lyn knecht eenen stok, en sloeg daermede op de koorden

,

by welke de halsband aen de vier hoeken des vertreks

vast was; en de minste beweging, gelyk men ligt zal

bevroeden, was genoegzaem, om de yzeren pinnen in den

hals des ongelukkige te doen dringen, dat het bloed hem

langs alle kanten afzypelde (1).

Deze barbaersche v^ze van pynigen, om de beschuldigden

tot het bekennen van onbewezene feitelykheden te brengen,

werd in latere eeuwen gewyzigd. Inderdaed, wylen de

advokaet Nanteuil, die, wegens zyne ambtsverrigting,

(1) Tai'tura hic ordinarie fit hoc modo : Captivus ponitur ad iynem,

foio indusio vestitus, in sede tripede , uhi mnt affixi duo parvi asseres

irutar craleris, manibus post tergum et pedibus retro vinctit; coHo

circumponitur collare ferreum dentibus acutis , quod funibus ligatur ad

quatuor parlcs cubiculi, et , ut augmentetur dolor, lictor baculo tangit

funee collari affixos, et retrotrahuntur pedes; digitisque appenduntur

pondera : quae tarnen omnia fiunt arbitrio duorum scabinorum, et ad-

hibito tnedico , qui tempore torturae ibidem debent esse praesentes (Coof.

Coslumen van Antwerpen , TiL XIV , art. 111).

meermalen in de gelegenheid was geweest eene scherpe

examinatie bytewoonen, heeft ons verhaeld, dat men te

zynen tyde (op het einde der XVIIl.* eeuw) eenvoudiger

te werk ging. Den beschuldigde werd namelyk slechts een

nat lakenen lapje over het aenzigt gehangen , dat hem neus

en mond bedekte, en zoo werd hy voor een tamelyk warm

vnertje geplaetst. Deze toestand werd hem weldra zoo

drukkend, dat hy het lapje wel gaerne zoude hebben afge-

rukt, waren zyne handen en voeten niet geboeid geweest.

Zelden bleef hy deze gesteltenis lang uithouden, en vroeg

hy te drinken. Gewoonlyk was dit een zeker voorteeken, dat

hy bekentenissen ging doen : weshalve men zich haestte,

hem het stiklapje afteneroen en hem een glas water toe-

tereiken.

Voor het overige mogt de Schoutet niemand te Antwerpen

ter pynbank leggen, zonder voorafgaende toestemming van

Burgemeesters en Schepenen, van welke laelsteu er twee

met eenen doctor moesten tegenwoordig zyn. Als een be-

schuldigde, naer de meening des regters, genoegzaem was

gepynigd, zonder bekentenis te hebben gedaen, mogt de

pyniging niet herhaeld worden , tenzy er nieuwe vermoe-

dingspunten voorkwamen. Na de belydenis onder de pyni-

ging gedaen , moest dezelve voor Schepenen en onder den

blauwen hemel herhaeld en bevestigd worden, zoodra de

lyder van de pynen eenigermate bekomen was. Indien hy

de gedane belydenis herriep, kon hy weder ter pynbank

gebragt worden, en dit tot driemalen toe.

Romen wy nu terug tot ons oproer van 1477, waervan de

aenleiders gelukt waren het volk wys te maken, dat de Wet
in zulker voege behoorde vernieuwd te worden , dat zy voor
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de eene heiligt uit edelen, en voor de andere heiligt uit bur-

gers zoude bestaen. De Hertogin Maria, verlangende de

gevangenen te verlossen, bewilligde in deze verandering,

en belastte den Schoutet Jakob Wielandt en den Heer Jan

van Halmale met het verzetten der Wet, hetwelk ook wer-

kelyk op S. Marcusdag geschiedde. Veel goeds was er van

die twee komraissarissen niet te verwachten; en, trouwens,

van Halmale liet weldra zyne onpartydigheid afmeten, daer

hy zich zelf— ongehoorde zaek — lot Buiten-Burgemeester

aenstelde, terwyl een der voornaemste belhamels. Jan Pels,

Deken van de Schippers, alhoewel hy nooit Schepen was

geweest, tot Binnen-Burgemeester werd gekozen. De Heer

Jan van Immerzeel bleef als Schepen in bediening; maep

Willem Pauwels (i), voor den post bedankt hebbende, werd

vervangen door Hendrik Vermolen. Voorts zaten in het

nieuwe Schependom Klaes Happaert, Cornelis in de Roye

Tonne, Wouter van der Vorst, alias Ghys, huidevetter,

Jakob Mennaert, bontwerker, Klaes Boel en Jan van der

Biest, huidevetters; Jan van Alphen en Cornelis van de

Zype waren Rentmeesters.

De eischen der opstandelingen , bepaelden zich niet tot

deze veranderingen en nieuwigheden in het burgerlyke.

Volgens de uitdrukkingen van eene oude Hs. Chronyk waren

het ook de gemeintenaren , als de schryver onze muitmakers

noemt, die het Kapittel van O. L. Vrouwe dwongen om er

(!) Denkelyk was deze de Pensionaris die in 1A81 zyne boeken aen de

stad by testament maekte. Hy was ook een der rectors of momboors

,

door bet fabriek van S. Jacobskapelle afgevaerdigd om het contract van

oprigting dezer kapelle tot parochie, met het Kapittel te sluiten (Zie

Diercxsens, Jntv. Chr. n. et er., Tom. Hl, pag. 39).

in toetestemmen dat de Burgtkerk, S. Joris- en S. Jacobs-

kapelle tot parochiën werden opgerigt : en inderdaed komt

de dagteekening der akten van deze oprigtingen volkomen

met die der gebeurtenissen overeen. De gemeente verkreeg

ook van het Kapittel dat er eene klok in het Aeimoezenhuis,

by de Lombaerdstraet, werd gehangen (i). Ditzyn punten

van belang die Diercxsens heeft vergeten aenteteekenen (2).

De nieuwe Wethouderen, hoezeer tegen de oude gewoonte

aengesteld , begrepen echter genoegzaem hunne pligten , en

wendden het eene en andere aen^ om de gebroeders van

der Voordt, tegen welke men byzonder gebeten was, het

leven te redden : doch te vergeefs; en den 1.° Mei werden

die twee ongelukkigen ter Vierschare gesleept. De kryters^

gelyk men de misnoegden noemde, stonden daer rondom

in de wapens oft sy ten stryde souden gaen, van acht ure

's morgens tot drie ure nanoen. De regters echter vonden

geene genoegzame tigten , om de beide Tresoriers te veroor-

deelen ; maer zy dorsten hen ook niet vryspreken, uit vreeze

van zelfs de woede der gewapende menigte ten offer te val-

len; Willem van der Heyden sprak het vonnis uit, en hy had

de kleingeestigheid de gebroeders van der Voordt totten

ghemeynter wille te wysen : maer niet ter dood, voegt eeu

chronykschryver daerby.

Drie dagen daerna vergaderden al de Ambachten op

hunne kameren aen de Markt. Daer men vernomen had,

dat er van deze vergadering een dubbel doodvonnis zou

uitgaen, kwamen al de Wethouderen voor de gebroeders

(1) Het 0. L. Vroüweconvent. Zie ons 1I.« Deel, bladz 226.

(2) Jntv. Chr. n. et er., Tom. III, pag. 55, sqq.
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van der VoorJt ontfermhertelijck om het leven bidden. Doch

alles was om niet : het gepeupel wilde de vernieuwing van

hel treurspel, over eene maend te Gent vertoond, waer de

Kanselier Hugonet en de Heer van Humbercourt in tegen-

woordigheid van Maria van Bourgondië zelve, en wat deze

ook smeeken mogt, op een schavot het leven hadden gelaten.

De kryters behielden dus te Antwerpen de overhand ; zy

u>ilden justicie hebben, zegt gemelde chronykschryver; en

verkregen des anderendaegs , dat de beide Tresoriers zouden

onthoofd en hunne goederen verbeurd verklaerd worden.

Dit wreed besluit — de benaming van vonnis zal hier wel

niet. voegen — werd den 6.° van Bloeimaend op eene stel-

laedje, op eeuen wagen gemaekt, op de Groote Markt ten

uitvoer gebragt, in tegenwoordigheid der driestdolle kryters.

De lyken van deze twee slagtoffers der volkswoede werden

in de Predikheerenkerk in stilte begraven.

Nu zou er nog beslist worden over het lot der andere

gevangenen, welke men allen des avonds van gemelden dag

naar den Vischverkooperstoren gevoerd had. Des anderen-

daegs werd de Rentmeester Willem van Riethoven civiellyk

en niet criminelyk gewezen. Middelerwyl (den 9.° van Bloei-

maend) was de heer Adolf van Kleef wederom te Antwerpen

aengekomen, ten einde de gemeente te vermurwen; maer

deze wilde naer niets hooren, en den 16." Mei kregen

Adriaen Stedinck (!) en Jan van Houbraken een civiel

vonnis. Den 20." was bet op nieuw de beurt van den

Rentmeester Willem van Riethoven : deze werd verwezen,

em in zyn hemd en met eene wassen kaers in de hand, in

(I) Hy was Renimeesler in de jaren 1474 en 1475.

S. Jacobskapelle, in het Kipdorp, buiten de stad, te komen,

en het volk om vergiffenis te bidden. Dit werd ook volbragt

;

maer desniettegenstaende werd hy teruggevoerd naer het

Steen , en bleef daer tot den 9.° Oogst gevangen, alswanneer

hy werd in vryheid gesteld; maer mogt nergens gaen dan

naer het Minderbroedersklooster. Den 31." Mei kwamen de

Schepenen Jan van Mechelen, Govaert van der Dilft en

Jan van Ranst ter Vierschare, maer zy werden bevonden

Poorters te zyn, en uitgesteld ad quindecimam,

Ondertusschen was Vrouwe Maria achtervolgens te Gent,

Leuven en Brussel gehuldigd. In Juny kwam zy te Antwer-

pen; maer, alhoewel het oproer nu gestild was, men dorst

de aenleiders van hetzelve niet doen vervolgen. De belhamels

werden dus niet slechts ongemoeid gelaten; maer de Her-

togin gaf ook den 19." Juny opene brieven, waerby zy alles,

wat in die tyden van onlusten gedaen was, in eeniger voege

bekrachtigde, schenkende genade aeu de regters, die hunne

pligten verzuimd hadden , door het niet naleven van al de

formaliteiten, en dus eigentlyk de schuld van de regterlyke

moord der twee Tresoriers geweest waren.

De redens dezer handelwyze zyn niet moeijelyk om ver-

klaren : de kogel was door de kerk, het bedreven kwaed

was onherstelbaer , de pligtigen waren talryk, en het bewind

van Maria was nog te jong en te zwak, om met kracht en

klem te kunnen te werk gaen. De belhamels waren echter

niet zonder vrees , dat men hen wat later aen het lyf zoude

komen, om hun het verdiende loon te geven : men ver-

wachtte namelyk den verloofde der Hertogin , Maximiliaen

van Oostenryk, welken de Buiten-Burgemeester Jan van

Halmale, de Ridder Willem Bode, met xeeriig goede mannen

III DEEL. 54

II
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en vele kooplieden, allen te paerd, den 16." Jnly tot Keulen

waren tegengereden.

Men zal overigens genoegzaera ingezien hebben , dat het

oproer tegen het Magistraet en geenszins tegen den Souve-

rein was gerigt geweest. Dezen was men altyd bereid tegen

den buitenlandschen vyand de hand te bieden. Reeds van

den 29.° van Bloeimaend had men te Antwerpen , even als

in geheel Braband, een-en-twintig dagen lange den land-

storm ingeluid (1), om ecne algeraeene heirvaert tegen de

Franschen te hebben, die de stad Atrecht by verrassing

hadden ingenomen; gedurende die een-en-lwintig dagen

had men de banier met het stadswapen op het Schepenhuis

opgestoken; en de banieren van al de ambachten op de

gildenkamers aen de Markt. Den 20." Juny waren de

Antwerpenaers met groote magt naer Senneke getrokken.

Een andere krygstogt had plaets in de maend July : de

Antwerpenaers, aengevoerd door Jan van Immerseel, zich

vervoegd hebbende by de brabandsche, vlaemsche en wael-

sche krygsscharen, gingen met dezelve S. Amands, in het

Doornyksche, belegeren. Dit steedje werd veroverd en uit-

geplunderd (4 Augusty) : van Immerseel had voor zyn aen-

deel in den buit den standaerd van S. Amands, en zond den-

lelven naer Antwerpen. Dit gedenkteeken van den moed

onzer voorvaderen schynt in de XVI.* eeuw, by den brand

van het stadhuis, met meer andere oude krygsgedenkstuk-

ken te zyn verloren gegaen. Ondertusschen hebben wy niet

kunnen vinden, in welk gedeelte van het Luxemburgsche

zekere stad Tribuyt gelegen was, of onder dien naem verstaen

(i) De stormklok luidde in zulke gevallen dagelyks den geheelen dag.

wordt ; welke stad, volgens eene Hs. chronyk , dé Markgraef

van Antwerpen met zyne gezellen, in 1480 beklom en

veroverde met door het water te baden.

De Stad was dus haren Souverein onderdanig gebleven

;

maer dezens gezag was te zwak om degenen die tot het

jongste oproer hadden aengespoord, den arm des geregts te

kunnen doen gevoelen. Nochtans gebeurde er in Oogst-

maend iets, 't welk zou laten veronderstellen, dat de over-

heid toen bereids een gedeelte van hare zoo diep gekrenkte

magt begon wedertekrygen.

Op Kermiszondag namelyk hadden vier Schippers de

waskaersen op S. Jansbrug omverre geslagen, terwyl de

groote processie daer voorby kwam. Deze baldadigheid

werd beschouwd als het sein van eenen nieuwen oploop,

en als het bewys van het gitaet opset dat sy hadden om de

gemeynte toederom in roere te brengen, Diensvolgens werden

de vier onverlaten des nachts door de justicie uit hunne

bedden gehaeld, en des anderendaegs (19 Augusty) voor het

stadhuis onthalsd, zonder dat er iemand dorst kikken noch

mikken; iels wat zeer opmerkelyk is, daer het Schippers-

ambaebt een van de eersten by het spel was geweest.

Maer de Merceniers waren veel stouter : Jan van Ranst

en de andere heeren van het Magistraet zaten tot dusverre

nog altyd op den Vischverkooperstoren gevangen. Den 5.°

September werden zy ter Vierschare gevoerd ; doch , daer

niemand uit de gemeente tegen hen opkwam, hoorde men

den Schoutet Jakob Wielandt. Deze zeide, dat hy de heeren

niet gevangen had, noch gevangen hield; derhalve werd er

met een gestreckten vonnisse gewesen, dat zy allen, mits

borgstelling , naer hunne huizen mogten terugkeeren

;

i •

I
!



dehde: tydvak. TIENDE HOOFDSTUK. 269

I

l'l

*
Is

I

II

en daer bevonden zy zich onder de bewaring der knuivers,

welke er door het toedoen der Merceniers waren in gelegd.

Dit duerde zoo eene maend ; en den 6.° October werd in de

Vierschaer bepaald, dat de heeren by prokureurs zouden

mogen dingen. Nadat zulks geschied en de zaek bepleten

was, volgde den 24." derzelfde maend een vonnis, luidens

hetwelk de gemeente gemaend werd, insgelyks borgen te

stellen om te regte te komen; maer niemand verscheen.

Alle verdere vervolging aldus zonder beweegreden zynde,

verviel het geding, en de heeren werden geheel ontslagen (i).

Middelerwyl was Aertshertog Maximiliaen in België aeuge-

koraen. Den 18." Augusty was hy met Maria vanBourgondië,

byna zonder eenige plegtigheid te Gent gehuwd, waerna

het vorstelyke paer onderscheidene steden van Vlaenderen

en Braband was gaen bezoeken. Te Antwerpen was men

onderrigt, dat de Souvereinen de stad omtrent Nieuwjaer

met hoogstderzelver tegenwoordigheid zouden vereeren.

Zoodra hier deze blyde lyding was ontvangen , begonnen

de inwooners de noodige toebereidsels te maken, om de

jeugdige Hertogin en haren doorluchtigen geraael met

allerlei eer- en liefdebetuigingen te ontvangen. Hunne

intrede had plaets in de Kersweek, althans wy veronder-

stellen zulks, want de historieschryvers hebben hier ver-

zuimd den dag aenteboeken. Prachtig en talryk was de

(1) Al de byzonderheden , welke wy over dit oproer mededeelen, zyn

ODtleend aen Bertryn's Rolle van de Quaey fFerelt, behoorende lot

ïync Chnmyke van ontwerpen, Hs. bladz. lii-119; Van Heysl's

Boeck der Tyden, ad A.»; de Bibliothèque de* Antiq. Belg., Tom. I,

pag. 63-70; Papebrochius , Annale» Anlv., Tom. Il , pag. 168, en eene

naemlooze Hs. cbronyk.

eeretrein, die de vorsten te geraoet reed. Van de S. Joris-

poort tot aen S. Michielsklooster stonden de schutters met

brandende fakkels. De Hertogin was vergezeld door hare

staetsjuffers op witte hakenyen, en werd gevolgd van eene

glinsterenden stoet van brabandsche , vlaemsche en

bourgondische heeren. Nevens haer reed Adolf van Kleef,

Heer van Ravestein, en Jakob van Romont, Prins van

Savoye. Onder de antwerpsche ridders bemerkte men er

eenigen, wier verschillig geschaekte wapenschilden te

kennen gaven , dat zy van de aloude Zeven Schaken afstam-

den. Deze eeresloet,' waerby zich ook de Wethouderen

gevoegd hadden, begeleidde de Souvereinen met veel staetsie

naer S. Michielsklooster. Daer aengekomen zynde, begaf de

vrome Maria zich onmiddelyk naer de kerk, om aen het graf

harer moeder, Isabella van Bourbon, een gebed te storten.

Een prachtig avondmael, tot welks bereiding de kok der

Witte Heeren ongetwyfeld al de geheimen zyner kunst zal

hebben aengewend, besloot de viering dezer feestelyke

intrede van onze souvereinen (\).

Den 3.» January 1478 gaf Maximiliaen zyne Blyde Inkomst

als Hertog van Braband, bevestigende degene van zyne

echtgenoote Maria, van 19 Juny U77. Deze laetste is ons

slechts bekend door eene nadere bevestiging, welke er in

November 1480 van gedaen werd (2). Door de charter van

(1) Annales Antv. , Mss. ad A.">; Die wonderlycke Oorlogen van den
Keyser Maximiliaen, XVUL* Hoofdstuk.

(2) Op het archief, lade N , n. 290 en 291. Daer heeft men ook Maria's
Blyde Inkomste, gegeven te Gent den 41.» February. en te Leuven den
89.» Mei i477, lade N, n. 286 en 288. De charter van 49 Juny U77 moet
nog op 's ryksarchief voorhanden zyn , volgens Gachard's Inventaire de*

Archives de Ui Belgique, Tom. 1, pag. 207.

f il
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Maxirailiaen verneemt men, dat, alhoewel zulks van over

jaren te voren bepaeld was, de oorkonden van 's lands

privilegiën tot dusverre te Antwerpen nog niet waren ver-

zameld, maer steeds te Vilvoorde werden bewaerd. Het

VIII.* artikel verbood den tol van Antwerpen te verhoogen;

het IX/ bepaelde, dat de goederen van Brussel naer Bergen-

op-Zoom en voorby Antwerpen gevoerd, van den tol van

Yersikeroir zouden V17 zyn; en het XV.% dat de Hertog die

van Antwerpen en andere steden van hunne borglogten

zoude doen ontlasten (i).

De plegtige inhuldiging des nieuwen Hertogs had plaets

den 44.° January 1478, op de Groote Markt. Men had

aldaer eene stellaedje opgeslagen, prachtig versierd met

kostbare tapyten en zyden lakens. Na de voorlezing der

aloude privilegiën van het Markgraefschap des H. Ryks,

werd derzelver handhaving door Maximiliaen bezworen.

Vervolgens stak de gemeente de handen omhoog, ten teeken

dat zy hare souvereinen trouwe en hulde beloofde, en hen

tegen alle vyanden zoude helpen verweren. Na de pleglig-

heid gaf de Schoutet aen Maximiliaen en Maria een luisterryk

banket, terwyl hun door de Stad schoone geschenken

werden opgedragen (2).

De eenvoudige chronykschryver, wien wy de bovenstaende

{i) Luyster vem Braband, Ill.« Deel, bladz. 4.

(2) Die wonderlycke Oorlogen van den Keyser Mcunmiliaen , XXI.«

Hoofdstuk. De schryver dezer Chronyke noemt dezen Schoutet den

markgraef Cruyckenheke en bastacrd van Braband. Dit is Philips

,

bastaerd van Braband , Heer van Cruybeke, die den 6." van Oogst \A19

overleed (Zie onze lyst der Schouteien , I.« Deel , bladz. 510). Hy werd

gedurende de beroerten onwettig vervangen door den Onderschouiel

Jakob Wielandt.

byzonderheden ontleenen, verhaelt ten slotte, dat, terwyl

Maximiliaen hier toebereidsels tot eenen veldlogt tegen

Frankryk maekte , eenige verraders al de borneputten der

stad vergiftigden ; maer dat de zaek nog tydig genoeg door

Gods genade ontdekt werd. De booswigten werden in

hechtenis genomen, naer Rupelmonde geleid, en, na kort

proces, daer ter dood gebragt.

Het is opmerkelyk , dat geen onzer historieschryvers van

dit voorval gewag maekt : weshalve hetzelve min of meer

mag in twyfel getrokken worden. Trouwens, het is zeer

moeijelyk om begrypen, hoe eenige schurken al de borne-^

putten hebben kunnen vergiftigen; doch, zoo genomen dat

zy hun boos opzet volvoerd hadden, dan komt de vraeg, hoe

de helft der inwooners niet van dorst zyn gestorven , eer dat

de putten weder waren gereinigd? Misschien waren die

gewaende vergiftigers aengewezen als de belhamels van het

oproer van 1477, en wilde men het gepeupel beletten voor

hen party te trekken, met hen stil naer Rupelmonde te

voeren, en daer ter dood te brengen.

Deze gissing heeft niets onwaerschynlyks ; want het uer

der regtspleging was voor de oproermakers aengebroken.

Inderdaed, den 17.° January 1478 werden de drie hierna-

genoemde persoonen voor den tyd van tien jaren uit het

Markgraefschap van Antwerpen gebannen ; Hendrik van

Smaelvoort, bygenaemd de Cockj die ook eene bedevaert

moest doen naer S. Andrews, in Schotland; Casen Cools,

schipper, die naer het eiland Cyprus moest in bedevaert

gaen; en Pauwel van den Eynde, yzersmid, die den pel-

grimstogt naer Milane moest ondernemen. Daerenboven

mogt geen van de drie in het Markgraefschap terugkomen,
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zonder vooraf uitdrukkelyk de loestemming der Wethoude-

ren te hebben verkregen (1).

Ëindelyk den 28." April (anderen stellen den 18.") werd

tusschen de gemeente en de Heeren , die zy onregtvaerdig

had gevangen genomen , de lang gevirenschte verzoening tot

stand gebi-agt. Het aendenken der gebroeders van der

Voordt werd in eere hersteld; de Stad werd gedwongen hun

een graftceken opterigten, en voor het onderhoud hunner

weduwen en kinderen zorge te dragen. Wat aengaet de

Rentmeester Willem van Riethoven, Maximiliae» had hem

den 23." January van zynen eed ontslagen , en hy was te

Mechelen gaen woonen (2).

Dusdanig was het bepaelde einde der onlusten van 1477

en der daeruit geteelde gevolgen. Men heeft gezien , dat de

accyzen, imposten en andere belastingen aen de fransche

handlangers ten voorwendsel dienden, om de beroerten

aentestoken ; en by deze gelegenheid zal het niet ongepast

zyn hier wederom eenen blik op ons financiewezen te werpen.

Eene ordonancie van policie van den jare 1467 geeft ons

het bewys, dat de Hertog zich met het regelen der belas-

tingen niet te bemoeijen had. Trouwens, er wordt daer

gezeid, dat de schikkingen betrekkelyk de accyzen hel

Magistrael alleen aengaen; en degene betrekkelyk het

pontgeld en het lepelregt den Hertog.

De menigvuldige leeningen aen den Hertog gedaen ,
en

•

(1) Berlryn, Chronyke, bladz. l!9-lt0. Van den Eynde, verzuimd

hebbende Ie Milanen jfeiyr* (bewys) te nemen, zoo als de ballingen plegen

te doen, werd hier den 23.» Maert gevangen, en moest veertig pond

brabandsch belalen (Ibidem).

(2) Bertryn , Chronyke , bl. iiO; Bihl des Antiq. Belg., T. I, p. 66.

de mettertyd ingeslopen misbruiken, bragten de stedelyke

geldmiddelen in groote verwarring. Aldus verkocht de

Stad in 1472 voor zes honderd kroonen eeuwigdurende

renten, om met de daervan voortkomende gelden haren

geduchten heer tegen de oproerlingen te ondersteunen.

Volgens eene rekening van 1474 betaelde Antwerpen toen

in belastingen aen den vorst 15,561 gulden (1).

Om de ingeslopene misbruiken eenigermate te verhelpen,

maekte men in 1475 een wydloopig reglement, by hetwelk

's Hertogs gezag en bemoeijing noch ingeroepen, noch

noodig geoordeeld werden; maer de oorlogen van Maximi-

liaen maekten alle maetregels vruchteloos. In 1478 was aen

de stedelyke financiën nog geen doorkomen te vinden; de Stad

was door velerlei schulden bezwaerd : zy moest dit jaer

wederom voor 150 livres renten uitgeven. In 1479 werd zy

getaxeerd op 29,597 gulden en 7 stuivers, als hare bydrage

in de som van 80,000 goudgulden, waervoor Karel de

Stoute het Hertogdom van Gelderland en het Graefschap

Zutphen gekocht had. In 1481 bevond zy zich in de nood-

zakelykheid koren en graen optedoen, en werd gedwongen
om 100 livres oude groote tornoos in eeuwigdurende renten

uittegeven. In 1482 was er eene andere uitgave van renten

ten bedrage van 200 livres, en in 1486 eene derde uitgifte

ten beloope van 1000 livres. Onze Stad zonk dus gestadig

dieper in den afgrond der leeningen.

Ondertusschen was Maximiliaen , na de geheele bevredi-

ging van Antwerpen, tegen de Franschen ten stryde ge-

trokken, had hen uit Henegauw verdreven, en een bestand

(1) Kreglinger, Notice historique sur les impóts d'Anvers, pag. 60.

III DEEL. 55
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van een jaer met hen gesloten (Jiily 4478). Het overige van

dit jaer levert niets merkwaerdigs op, dan eene verschrik-

kelyke regtspleging , welke hier den 7." en 8." October

plaets greep, en zich volgenderwyze toedroeg :

De vrouw van zekeren Jan van Daekens was namelyk voor

de Vierschaer overtuigd geworden , haren man te hebben

doen vermoorden; en haer boel, Aert van Ghele, Rentmees-

ter van de Lakenhal, was als haer medepligtige aenge-

klaegd. De vermoedens waren des te zwaerder, dat van

Ghele zich omtrent het tooneel van den moord had laten

vinden, toen dezelve volvoerd werd. Deze moord verwekte

in de stad veel verontwaerdiging , en eischte eene voorbeel-

delyke straf. Dezelve volgde spoedig op het vonnis, dat de

beide pligtigen ten dood doemde. Den 7." October werd de

overspeelster, wier naem onbekend is gebleven, omtrent

de galg levende begraven. Van Ghele werd des auderen-

daegs op eene horde uit het Steen gesleept tot voor het

Stadhuis, waer de scherpregler hem met eene byl het hoofd

afsloeg; zyn lyk werd buiten de stad op een rad gelegd (1).

In de lente van het volgende jaer werd hier voor de

eerste mael eene vergadering der nederlandsche Stenden of

Staten Generael gehouden , en wel in de groote zael van het

Predikheerenklooster, daer elck landt of provincie hadde syn

besonder hamer, zegt eene Hs. chronyk. Maximiliaen was

by dezen landraed tegenwoordig met vele groote heeren,

abten en prelaten (2). De zittingen, welke vyf weken lang

(1) Bertryn, Chronyke van Antwerpen, fol. 121.

(2) Idem, ibidem, fol. 122. Andere vergaderingen der Stalen

Geuerael werden te Antwerpen gehouden of geopend den 24.* Augusty

duerden, begonnen den 5." Maert, den 8.° hield men eene

groote processie, waerby vele menschen barvoets, en in

wullen ende lynen kleederen gingen; en den 11.** werd er

voor het Stadhuis een bakker van Gent onthoofd. Deze

ongelukkige was in de laetstgenoemde stad by een oproer

zoodanig gekwetst geweest^ dat hy noch staen noch

knielen en kon, weshalve hy, zittende in eenen zetel,

werd het hoofd afgeslagen (1).

In July, toen het bestand met Frankryk ten einde liep,

kwam Maximiliaen naer Antwerpen, en verzamelde hier een

bont leger tegen de Franschen. Onder anderen bevinden wy,

dat de Vlamingen in het wit en groen waren uitgedoscht;

de Walen en Brabanders in het rood en wit; en de Zeeuwen

en Hollanders in het blauw en wit. Voor het overige droegen

al de krygslieden op de borst een bourgondisch kruis. Met

dit leger trokken te velde de antwerpsche ridders Karel

van Immerseel, Joos van Berchem, Willem van Liere en

Koenraed Pot (2).

Het valt in ons bestek niet, onze ridders by dezen veld-

togt te volgen. Genoeg zy het te weten , dat de Aertshertog

de Franschen, den 24.° Augusty 4479, te Blangy of Guine-

gate, in het Atrechtsche, slag geleverd hebbende, het veld

met eere behield. Zoo moeijelyk waren de gemeenschappen

nog op dit tydstip, dat de tyding dezer heugelyke over-

winning eerst den 12.° September te Antwerpen ambtelyk

1488; den e.» July 1493; en in February 1499 (Zie Gacbard, Lettre d
MM. les questeurs de la Chambre des Representans, p. 37, 40, 41 en 43).

(1) Bertryn, fol. 123; Van Heyst, ad A."

{i) Die wonderlycke Oorloghen van Maximiliaen , XXX.« Hoofdstuk.

II.' Il
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bekend was, alsmede dat onze ridders daerby veel eer

hadden ingelegd. Vele vreugde werd hierover bedreven (1).

Onder de regering van de Hertogin Maria sloeg men te

Antwerpen nog gouden S. Andriesgulden , die zich van de

hierboven afgebeelden slechts onderscheiden door het

randschrift der keerzyde, luidende : maru : dyciss : bg : br :

z : LI : en de hand. Ook sloeg men kleine grooten , eene

zilveren munt, kennelyk aen de groote M in het midden,

met randschrift : ifl maru : dyciss : bg : br : z : li : en de

hand. Keerzyde : een kruis met dubbele boorden en ver-

sierd : randschrift : 4n i. . .

.

domini : i480.

Eene andere zilveren munt, was de zilveren groote, met

de dubbele M, en randschrift : i]f maria : dvcissa : bg :

BRAB : z : LI : en de hand; op de keerzyde staet een versierd

kruis : i/ü benedic : aia : mea : dno : a' : i48i.

(i) Die wonderlycke Oorloghen van Maximili(un, XLII/ Hoofdstuk.
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Van koperen munten werden hier geslagen de dubbele

denier, hebbende eene groote M in het midden, en tot

randschrift : liii maria : dei : g : dvciss : bg : br : z : li : en

de hand. Op de keerzyde staet een kruis, doorsnydende het

randschrift : sii : no me : doi benedi ct : i481.

Voorts sloeg men enkele deniers, insgelyks met de

groote M op de voorzyde, en het randschrift : maria :

DYCISS : BG : BR : z : LI : en de hand ; en op de keerzyde een

kruis : \^ pro : deo : da : pavperibvs.

Het dubbel vueryzer, eene zilveren munt, waervan wy
reeds de figuer onder Karel de Stoute gegeven hebben,

werd hier insgelyks geslagen; maer nu luidde het rand-

schrift : )^ MARIA : dei : G : dyciss : bg : br : z : li : en de

hand, namelyk voor de jaren 1477 en 1481; doch op de

laetste staet de hand in het onderschrift der twee leeuwen.

Eindelyk sloeg men hier ook het enkele vueryzer, waer-

van wy almede de figuer hiervoren gegeven hebben, en

f' 1
l'l
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dat nu tot randschrift had : i^ maru : dei : g : dtciss :

BG : BRAB : z : LI ; de hand is aen de regterzyde van het

hoofd des leeuws. Het stuk is van het jaer 1481.

Alhoewel onze stad niet de eerste van Braband was , de

Aertshertog kwam gaerne herwaerts, vooral wanneer hy

eenige gewigtige zaek in het hoofd had , welke hy in stilte

wilde overleggen, alvorens ze ten uitvoere te brengen. Zoo

bevinden wy, dat hy in Juny 1480 hier andermael binnen-

reed, vergezeld van den Kardinael Julius van Ostia en

andere heeren. Deze kwamen, om met den Aertshertog

over eenen bepaelden vrede met Frankryk te handelen,

doch scheidden onverrigter zake (i).

Het begin des jaers 1481 was allezins merkwaerdig door

den buitengewoon strengen winter. « Den 15." January,

» zegt Van Heyst (2), ghinck men t'Antwerpen over 't

» Schelt op 't ys, ende dat duerde tot half meerte. » Eene

andere byzonderheid van dien winter wordt ons door eene

Hs. chronyk in de volgende woorden medegedeeld : « Doen

» het zoo vroos, maekte men t'Antwerpen van sneeuw vele

> wonderheden van beesten, personaedjes en beelden; ook

» sommigen waren properlyk geverwd. » Dit is het derde

voorbeeld, 't welk onze chronyken van het toevriezen des

strooms opleveren , en het eerste van eene oprigting van

sneeuwen beelden; zulke gevallen komen maer zeldzaem

voor, en nog zeldzamer is het, den ysvloer zoo langen tyd

(ruim twee maenden) te zien hecht blyven.

Middelertyd hadden de Mechelaers ons een ander spel

(1) THe wonderlyeke Oorloghen van Maxitniliaen , Ll.« Hoofdstuk.

(2) D'Boeck der Tyden, ad A.» 1480, oude styl.

berokkend. Die lieden schenen de welvaert hunner naburen

volstrekt niet te kunnen of te willen lyden ; zy hadden zich

zooveel en zoo lang zy konden gesteld tegen het verdiepen

en verbreeden der Senne, tot aen derzelver uitwatering in

den Rupel, waertoe Philips de Goede den Brusselaren in

i467 een octrooi had gegeven, hetwelk door Karel de Stoute

bevestigd, en door Maria van Bourgondié in 1477 was

vernieuwd geworden. De uitvoering van dit ontwerp kon

den handel en de scheepvaert slechts begunstigen ; maer de

Mechelaers zagen er niets in dan het voordeel van Brussel,

en, gelyk wy zeiden, kantten er zich hardnekkig tegen (1).

Het geschil met Antwerpen kwam hoofdzakelyk hierop

neer, dat de Mechelaers beweerden, dat hunne kooplieden

,

poorters en ingezetenen niet gehouden waren, gelyk die van

Leuven, Brussel, Diest en andere steden, te Antwerpen

opslag (aengifte) te doen van hunne goederen en koop-

waren, komende uit zee, en langs de Honte of Schelde

aengevoerd. Inderdaed, zy hadden van Karel de Stoute, in

de maend Juny 1475, by privilegiecharter uit Nuys zelve

gedagteekend, tolvryheid bekomen te water en te land door

alle 's Hertogs landen, en dit in vergelding van het dappere

beleid hunner soldeniers by het beleg van die stad (2). De
tol van Grevelingen alleen werd van dit privilegie uitgeslo-

ten, en hetzelve was door Maximiliaen en Maria bekrachtigd.

(!) De Reiffenberg, Mêmoire, pag. 85. Dit was de eenigsle mael niet,
dat de Mechelaers blyk van zulk een onverstand gaven. In lateren tyd

,

loen men de Lcuvensche vaert zoude delven, wilden zy niet toestemmen,
dat dezelve door hunne stad werd getrokken.

(2) De charter is te lezen by Gyseleers-Thys, Addüions et Corrcctions,
III.» vol.,ll.«partie,pag. 75.
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In hoeverre dit het geleide van den haring bereikte, is ons niet

gebleken ; in de charter van overgave van dien lol aen onze

Stad, van 25 Mei i479, wordt er wel gewag van gemaekt;

maer het verdrag hierna vermeld , bewyst tevens dat de

Mechelaers dien tol verschuldigd bleven. Hoe het zy,

Maximiliaen en Maria, wien het pleit ter beslissing was

voorgelegd, schreven aen de Mechelaers den 25." Maert

1478, en verzochten hen dadelyk afschrift te zenden van

de privilegiën, die zy zeiden eertyds van eenen Hertog van

Braband verkregen te hebben.

De zaek bleef nog vry lang slepende ; maer den 27.» No-

vember 4479 werd er tusschen de twee sleden een verdrag

gesloten , waerby het volgende bepaeld werd : De tollenaers

op de Honle moesten zich by eede verpligten een jaer lang,

ingaende met S. Andriesdag 1479, boek te houden van de

goederen en schepen, die de Honte zouden opvaren, om in

de stad of vryheid van Mechelen te worden geladen of

gelost, alsook van degene die van daer zouden komen. De

ontvangers moglen van die schepen geene geleiden vorderen;

maer nadat het jaer zoude verschenen zyn, moesten zy eene

rekening opmaken van al de naer Mechelen bestemde vaer-

tuigen en koopwaren; en de totale som moest in het vervolg

tot maetstaf van den prys dienen , welke de Mechelaers aen

Antwerpen zouden betalen, mits welke zy van de geleiden

mn den Haringen of Haringtol vry zouden zyn (1). Uit dit

verdrag blykt overigens, dat de ongelden genaemd geleyden

(«) Gyseleers-Thys, Additions et correctims, Tom. III, 11/ partie,

seconde subdi?ision, pag. iO et i5.

mn den haring, niet slechts de haringen, maer alle slacli

van koopwaren betroffen. De charter van 25 Mei deszelfden

jaers, waerby de tol in erfelyk leen aen onze Stad werd

opgedragen, is deswegens uitdrukkelyk, noemende benevens

den haring, ook de«Rynsche wynen en allerhande oostersche

» goedereu, als koper, pek, ter, wagenschot en sperren, »

van alle welke, ten gevolge van den tol, de handel

meer en meer naer Bergen-op-Zoom verliep.

Te dien tyde behoorde de Burgt nog geheel aen den

Hertog toe, benevens de grachten, welke dit oude slot

omringden. Maer, en wy hebben dit reeds elders aenge-

merkt, hetzelve was voor de verdediging der stad van geen

het minste nut, sedert dat Jan I had toegelaten op en legen

de muren huizen te timmeren. Ondertusschen betaeide de

Stad altyd eenen jaerlykschen cyns van vyftien pond. In

1481 bewilligden Maximiliaen en Maria, dat zy denzelven

afkocht, mits twaelf honderd pond in eens betaeld. Zy

schonken haer tevens de Burgtgraclit, op voorwaerde van

dezelve tot eene haven uittediepen, en zonder benadeeling

van het nobelgeld, hun door verscheidene steden en dorpen

voor het ruimen en kuischen der gracht verschuldigd (i).

Deze afstand der Burgtgracht was op verre na geene

onvergelde gave; want het blykt uit eene kwitancie van

(1) Charters van 18 Mei 1481, lade N, n. 293 bis et ter. Zie ons
I." Deel, bladz. 166, en ons Il.e Deel, bladz. 76. Ter vollediging van

hetgeen wy daer schreven , dient nog het volgende , hetwelk wy ont-

leenen aen eene Hs. chronyk van Lier, berustende op ons provinciael

archief: «Anno 1475 moesten die van Lier, met den byvangh, in de Borgt

» van Antwerpen graven vierlig roeden, en betaelden voor elke roede

» vier nobelen ten pryze van xiiij sch. grooten brabants. »

DEEL ni. 36
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Lodewyk Qaarré en Jan van Olmen, dat daerby de som

van veertig duizend pond was bedongen , welke in handen

dier Rentmeesters moest betaeld worden (1). Voor het

overige kreeg de afstand eerst in het volgende jaer zyn

volle beslag, luidens eene charter van 16 Juny ^-482,

waerby de hertogelyke Rentmeester belast werd, dien

afstand alom aftekondigen, met bevel aen al degenen die

omtrent de Burgtgracht wooningen hadden, dezelve te

ontruimen, ten einde men die gracht bevaerbaer zou

mogen maken (2). Aen deze laetste bepaling is nimmer

kunnen gevolg gegeven worden, vermoedelyk uit hoofde

der groote moeijelykheden, met welke derzelver uitvoering

noodwendig moest gepaerd gaen : kosten en moeijelykheden,

waervan men zich een denkbeeld zal kunnen maken door de

beschouwing van het hier ingevoegde gezigt der Paling-

bnif(, welke ouderwetsche straet weleer den bodem der

Burgtgracht vormde.

De zoo beruchte uitvinding welke de eerste helft der

XV.* eeuw kenmerkte, de Boekdrukkunst, moest al vroeg

in onze stad bekend zyn, in welke zoo drukke betrekkingen

met Duitschland en de noordelyke gewesten der Neder-

landen bestonden. Onze ryke koopstad moet ook al vroeg

of vreemde vernuften uitgelokt hebben, om hier hunne

nieuwe kunst te komen uitoefenen, of onder hare eigen

inwooners nyverige mannen opgeleverd hebben, die zich

op die kunst toelegden. Het juiste jaer dat men hier is be-

gonnen te drukken, zouden wy echter vruchteloos poogen

(1) KwiUDcie van 3300 <a; lade N, n. 293 quarto.

(2) Lade N , n. 293 quinto.

Jff:U.6ltu/2,2i2.
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Lodewyk Quarré en Jan van Olmen, dat daerby de som

\an veertig duizend pond was bedongen, welke in handen

dier Rentmeesters moest betaeld worden (i). Voor het

overige kreeg de afstand eerst in het volgende jaer zyn

volie beslag, luidens eene charter van 16 Juny 1482,

waerby de hertogelyke Rentmeester belast werd, dien

afstand alom aftekondigen, met bevel aen al degenen die

omtrent de Burgtgracht wooningen hadden, dezelve te

ontruimen, ten einde men die gracht bevaerbaer zou

mogen maken (2). Aen deze laetste bepaling is nimmer

kunnen gevolg gegeven worden, vermoedelyk uit hoofde

der groote moeijelykheden, met welke derzelver uitvoering

noodwendig moest gepaerd gaen : kosten en moeijelykheden,

waervan men zich een denkbeeld zal kunnen maken door de

beschouwing van het hier ingevoegde gezigt der Paling-

brug, welke ouderwetsche straet weleer den bodem der

Burgtgracht vormde.

De zoo beruchte uitvinding welke de eerste helft der

XV.* eeuw kenmerkte, de Boekdrukkunst, moest al vroeg

in onze stad bekend zyn, in welke zoo drukke betrekkingen

met Duitschland en de noordelyke gewesten der Neder-

landen bestonden. Onze ryke koopstad moet ook al vroeg

of vreemde vernuften uitgelokt hebben, om hier hunne

nieuwe kunst te komen uitoefenen, of onder hare eigen

inwooners nyverige mannen opgeleverd hebben, die zich

op die kunst toelegden. Het juiste jaer dat men hier is be-

gonnen te drukken, zouden wy echter vruchteloos poogen

(1) Kwitancie van 2200 <^; lade N, n. 293 quarto.

(2) Lade N , n. 293 quinto.
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te bepalen. Onze geleerde Willems {\) heeft, ten minste op

waerschynlyke gronden, beproefd te bewyzen, dat die kunst

hier reeds in den jare 1446 werd uitgeoefend. Zyn bewys

rust hoofdzakelyk op een Hs. onderschrift , volgens hetwelk

in dat jaer, hier in het huis genaerad den Mol, een Brevia-

rium cortracense, door eenen Kortryker, Jan Latins ge-

uaemd, zou gedrukt zyn geweest; en er bestond inderdaed

in de Kammerstraet in het begin der XVI.® eeuw een huis

van dien naem (2). Wel is waer dat het beweerde van

Willems door den geleerden J. Koning (3) is tegengesproken

geworden, maer de daerby aengevoerde bewysreden zyn

geenszins wederlegd (4). Van eenen anderen kant vindt men

by Van Lom (5) gewag gemaekt van een oud antwerpsch

Brevier of Getydeboek , gedrukt in 't jaer 1448.

Wy meenen dus op genoegzaem bewezen gronden te

mogen aennemen, dat er te Antwerpen, van den jare 1446 te

beginnen, Printers bestonden; maer of de uitoefening van

die kunst daerom juist van de eerste jareu af als een afzon-

derlyk beroep moet worden beschouwd, en of degenen die

hunne nyverheid beproefden op de mekanieke nabootsing

der handschriften, van eerst af aen in de ry der ambachten

optraden, dit meenen wy te mogen betwyfelen. Kan, by

(1) Mengelingen van historisch-vaderlandschen inhoud, b\. 69 en volg.

(2) Een ander buis, geoaemd den Mol, binnen de Burgt, werd ten jare

1520 by het Steen ingelyfd (Zie on.s I.« Deel , bladz. 615) ; en een ander,

gelegen in bet Kipdorp , is op het jaer 1477 by Diercxsens vermeld.

(3) Belgisch Museum, VIII.« Deel, bladz. 34 en volg.

(4) J. F. Willems, Tweede bydrage tot de Geschiedenis der Boekdruk-

kunst in Antwerpen, in het Belgisch Museum, VIÏI.« D., biz. 49 en volg.

(5) Beschryving der stad Lier, bladz. 330.
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voorbeeld, de Kortryker Jan Latins, hier geen brevier

gedrukt hebben , zonder daerom juist eene volslagen druk-

kery te bezitten , of een drukker van stiel te zyn ? En als

Mathys van der Goes, op zyne uitgave van Tondalus VvsioEn

het jaertal i472 stelde, waerom moet men in die cyfers eene

misstelling zien, op grond alleen, dat er van dien Printer

geene andere uitgaven vóór het jaer 1482 voorkomen (I)?

Wy bezitten wel eenige inventarissen van boeken (2) , van

omstreeks de eerste jaren van de uitvinding der Drukkunst,

maer in geenen vinden wy de Hss. van de gedrukte boeken

onderscheiden ; en het oudste bescheed , in hetwelk wy die

onderscheiding aentrefTen, is een schepenbrief van 5 April

1480 (1481 N. s.), waerby onze Magistraet den executeurs

testamentaire van den advokaet en stadspensionaris Willem

Pauwels, ontlasting geeft van de boeken, door dezen aen de

Stad by testamente gemaekt, « om die te leggen in een

» camere tot behoef ende gebruke der pensionarises ende

» secretarysen ende clercken der stad dienende, sonder die

» wech te leenen, te vercoopen oft te verthierne. » De

gedrukte werken zyn op die lyst steeds aengewezen met de

woorden in papiro impressum of in papiro et pressura. Die

bibliotheek van Willem Pauwels, bewyst dan iuderdaed, dat

de gedrukte boeken te dien tyde in onze stad sterk moesten

vermenigvuldigd zyn; maer, daer er geene antwerpsche

uitgaven op het inventaris voorkomen, kan men daeruit geen

bewys trekken van de mindere of meerdere werkzaemheid

onzer drukpersen.

(i) J. de Gandf Recherches, pag. i7 in nota.

(2) Uit Willems Excerpta ex arch. cathcdr.

ilil
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Wy hebben daer slechts een bewys van onze aenhoudende

handelsbetrekkingen met Venetië en andere italiaensche

steden, alsook met Mentz, Augsburg, Strasburg en andere

duitsche plaetsen, waer de eerste uitgaven der werken, in

bezit van Pauwels, van de pers kwamen, en van waer zy

waerschynlyk naer onzejaermarkten werden te koop gebragt.

Wy willen dan ook hel aenleggen van het O. L. Vrouwepand,

van den jare 1460, waer men onder andere kunstwerken

ook boeken verkocht, niet als een bewys van het spoedig

toenemen onzer drukpersen inroepen; het is te vermoeden,

dat men daer zoowel geschreven als gedrukte, en waer-

schynlyk meer vreemde als antwerpsche uitgaven te koop

vond. Men zal dus in de vroegste jaren hier al gewerkt

hebben even als in Duitschland, dat is, op eene wyze om de

kunst geheim te houden, en zooveel mogelyk de drukwer-

ken tegen den prys der geschrevene te verkoopen : reden

waerom de eerste drukkers zich bevlytigden de handschrif-

ten getrouw natemaken.

Wat daervan zy , men moet in de jaerboeken der typo-

graphie tot op het jaer 1472 afdalen, om het eerste ant-

werpsche incunabulum aentetreffen ; en nog wordt dit

jaerdatum in twyfel getrokken, zoo als wy boven zegden.

Hetzelve bevindt zich op Het boeck van Tondalus Vysioeny

gheprent tAntwerpen bi mi Mathis van der Goes^ in 4°. Nadien

volgt in de ry onze vermaerde Dierk Martens, van Aelst,

die de Practica medicine que thesaurus pauperum nuncupatur

met de dagteekening van 22 Mei 1476 in folio gaf. Geeraerd

Leeu werkte hier van 1480, en stierf in den jare 1493.

Volgens het onderschrift dat men op eene engelsche chronyk

van dat jaer aentreft, en dat van 's mans geleerdheid
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getuigenis geeft (1), even als van zyn vermogen en mensch-

lievendheid , moet by een persoon van groot aenzien ge-

weest zyn. In die jaren ziet men het getal onzer drukkers

en te gelyk het getal hunner uitgaven toenemen met den

i>loei van onzen koophandel, van welks aengelegenheid onze

vermaerdste drukkers Goes, Martens en Geeraerd Leeu

hunne bewondering betuigen in de epitheten van mercuriale

oppiduniy mercantiale opidum, locus famatissimus, die zy veel-

tydsby den naem onzer stad voegden. Wy tellen namelykby de

reedsgemelde, Hendrik Ëckert vanHombergh, i493;Adriaen

Liesvelt, voor de eerste mael 22 Juny 1494, en later in de

jaren 4496 tot 4499; Michiel van Hoogstraten, 1495; Go.

Bac, 4496; Roland van den Dorp, 4497; en Claas de Grave,

1500. Onder welke, als hunne bynamen aenwyzen, ver-

scheiden zich van andere steden hier kwamen vestigen. Dit

beknopt overzigt, zal onzes erachtens toereikend zyn, om

het vermoedelyk begin der Boekdrukkunst in onze stad te

bestatigen, en om van de aengelegenheid der antwerpsche

drukkeryen op het einde der XY.* en in het begin der

XVI.^ eeuw een denkbeeld te geven.

(I) The chroDycles of the Reame of England .... enprentyd in the

Duchye of Braband in the towne of Andewarpe. In the yere of our Lord

mccccxcüj. By maistir Gerard de Leew : a man of great wysedom in aU

manner of Runyng (Rimyng?): wbych nowe is coroe from lyfe untodeth.

(which is grete harme for inany a poure man) on whos sowle God
almyghty for bys hygh grace hav mercy. Amen (Zie G. W. Panzer,

Junalet typographici, Voi. I, pag. 5 sqq.).

il
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Dood van vrouwe Maria van Bourgondië. — Philips de Schoone onder
de voogdy van Maximihaen. — De Buiten-Burgemeester van Antwer-
pen onthoofd. — Onlusten in Vlaenderen. — Een verrader gera-
braekt. — Beeslenroof en krygsgevangenen te Antwerpen verkocht.— De kleefsche ruiters.— Blokhuis van Calloo veroverd. — Instelling
van S. Joriskermis.— Maximiliaen wordt Roomsch Koning. — Intrede
van Keizer Frederik. — Schepeden vermeerderd en uit de Poor-
tery alleen gekozen. — Maximiliaen geldmunter te Antwerpen. —
Vreugdebedryven over de verlossing des Roomschen Konings. —
Venetiaensche galeljen ingehaeld. — Dagvaerd van Keizer Frederik
te Antwerpen. — Zetting van de pryzen der eetwaren. — Pooging lot
verraed. — Einde der vlaemsche beroerten. — Blyde Inkomste van
Philips de Schoone. — Intrede van Blanca Sforza. — Instelling der
S. Jorisorde. — Inrigting der Weeskamer. — Haegmunten. — Ont-
scheping der Infante Johanna van Arragon. — Invoering der
Venusziekte.— Maelregels tegen de Melaetschen.— Aflaetpredikatién.

Een zware slag was Maximiliaen komen treffen door den

ontydigen dood zyner echtgenoote Maria, die den 27." Maert

i482, aen de gevolgen van eenen val van haerpaerd, te

Brugge was overleden. Met deze vorstin was de magtige

stam van Bourgondië uitgestorven , na omtrent eene eeuw
over onze Nederlanden geheerscht te hebben. Krachtens de

huwelyksvoorwaerden tusschen Maria en Maximiliaen be-

sproken, had deze geen regt, om haer in de bourgondische

erflanden «plevolgen ; en de souvereine heerschappy moest

overgaen op hunnen zoon, Philips de Schoone, toen nog
een onmondig kind, zoowel als zyne zuster Margareta.

Eventwel had de vader onbetwistbaer regt , om als voogd
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over zyne kinderen te slaen , en de slaten zyns zoons ie

besturen. Welk by die gewigtige kwestie het gevoelen der

Antwerpenaers in het byzonder was, wordt by de ge-

schiedschryvers van den tyd niet vermeld ; maer de uitslag der

slatenvergadering, ter zake van de voogdy door Maximiliaen

te Mechelen belegd , bewyst genoegzaem dat onze afgevaer-

digden , zoo min als de Vlamingen , voor 's vorsten vraeg

gestemd waren , althans niet in den beginne.

Inderdaed, wy vinden in eene Hs. chronyk, dat Meester

Jan Coelgenssone, onze Buiten-Burgemeesler van den jare

1482, op de vergadering te Mechelen , op bevel des Hertogs,

benevens een onzer Sekretarissen (zyn naem wordt niet

vermeld), in hechtenis werd genomen , en naer het kasteel

van Vilvoorden gevoerd, alwaer zy beiden werden onthoofd.

Alhoewel onze gedachte chronyk de reden van dit halsregt

niet gewaegt, kan er geen twyfel bestaen dat hetzelve

een gevolg wa& van 's mans aenkanting tegen den eisch

van Maximiliaen. De daedzaek vinden wy door eene andere

Hs. chronyk bevestigd, in welke de naem des Burgemeesters

met de toegevoegde woorden periit gladio staet aengetee-

kend. W^y meenen met dezelfde gebeurtenis in verband te

moeten stellen, de byzondere aenmerking, welke men in

gemelde chronyk by den naem van Coelgenssone's amb-

genoot, den Binnen-Burgemeester Nikolaes de Schermere,

aentreft, luidende : sterft te Gent in de gevangenis (t). Jan
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Coelgenssone, zoo als men ziet aen zynen titel van Meester,

was.zoowel als zyn collega, regtsgeleerde; hy was Rentmeester

geweest in de jaren 1474 en 1473; by het oproer van 1477

vinden wy hem onder de gevangenen der opstandelingen,

maer hy werd losgelaten; in de jaren 1480 en 1482 was hy

Buiten-Burgemeester, en in het jaer 1481 Schepen.

Intusschen schynen die strenge dwangmiddelen, die ook
de Leuvenaers en Brusselaers troffen (I), het gewenschte

uitwerksel gehad te hebben; want Maximiliaen werd in

zyne dubbele hoedanigheid van souverein en voogd algemeen

erkend, met name in Braband, Limburg, Henegauw, Namen
en Holland. De Vlamingen alléén toonden zich weerbarstig;

de Gentenaers braglen het zelfs zoo verre, dat zy den jeug-

digen Hertog en zyne zuster in verzekerde bewaring namen,

en een regentschap benoemden, bestaende uit verscheidene

voorname heeren des lands.

Deze onlusten duerden meer dan twee jaren, en werden

door de kuiperyen van Lodewyk XI nog aengehitst en

onderhouden. Deze Koning was er in geslaegd, de stad

Ariën, in Pikardië, door verraed te bemagtigen. De kapi-

tein, die zich daertoe had laten omkoopen en de vesting aen

de Franschen overgeleverd had, werd naer Antwerpen

gebragt, en op de Groote Markt voor het Raedbuis met de

voeten opwaerts aen een rad gehangen.

Wat onze Stad betreft, hoe verlangend ook om onzydig

y^f

{{) Vergelyk N. Despars, Chronycke van f7ac/irffr(?n, uitgave van

J. De Jonghe, IV.« Deel, bladz. 222. Hel bleek by het vernieuwen «Ier

Wet van het volgende jaer, hoedanig onze bevolking door Maximiliaens

handelwyze getroffen was. Op S. Andriesdag kon de Wel niet vernieuwd

worden , omdat de kommissarissen van hel hof met onze Dekens niet

konden overeenkomen. De tegenstand was zoo hevig, dat de vorst

omtrent Kersmis in persoon naer de stad kwam , om over de keuze

met de Ambachten te handelen (Zie eenige bladzyden verder).

(i) Despars, loco citaio. Vele byzonderheden van bet onderhavige

hoofdstuk zyn onuitgegeven, en door ons aen Hss. chronyken ontleend.

ill DEEL. 37
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te blyven, zy bevond zich mede in die beroerten gewikkeld :

verschillende oorzaken bragten dit te wege. Aen de eene

zyde hield de Stad nu zoo sterk de party van Maxiroiliaeo

,

als zy er onlangs veas tegen geweest, omdat men van hem

veel goeds voor onzen koophandel verwachtte; en men

zal straks zien , dat deze hoop niet ongegrond was. Aen de

andere zyde was Antwerpen in eenigervoege de stapelplaets

geworden van al den buit , welken het bourgondische

krygsvolk uit Vlaenderen aenvoerde. Zoo bevindt men,

dat er in Bloeimaend des jaers 1484, hier uit het land van

Waes, een roof van drie honderd paerden, vyf honderd

koeijen en twee duizend schapen aenkwam, welke in

S. Michielsklooster, waer de Aertshertog zynen intrek had ,

openbaerlyk door de ruiters verkocht werden (1). Zelfs

zouden hier Vlaerasche krygsgevangenen zyn te koop gesteld

geweest, indien men eene Hs. chronyk mag gelooven : a Dit

» selve jaer, zoo luidt het, terwyl het oorlog was, werden

» die Vlamingen t' Antwerpen vercocht van de ruyters

» ende (hunne) bankgesellen. £n de poorters kochten ze

» om hen te verlossen na den peys, en gaven hun te eten. »

Die bankgezellen waren eigentlyk de tros- of legerboeven

der ruiters ; maer het ging hun altyd zoo goed niet mede :

in November des gemelden jaers werden er velen, die

zich op eenen strooptogt tot by Gent gewaegd hadden,

door de Gentenaers gevangen.

Het voornaeraste bezwaer, len minste in de oogen der

Gentenaers en Bruggelingen, was de tolvryvaerl op de

Schelde. Om dezelve te dwarsboomen, bouwden zy in 1485

(1) Bertryn, Chronyke van /ontwerpen, fol. i26.
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op den Kloppersdyk, omtrent Calloo, eene schans of

blokhuis, hetwelk zy met zestig stukken geschuts wapenden,

en hielden al de schepen tegen, die weigerden tol te betalen.

Of zy intusschen nog andere vyandelykheden op den stroom

aenwendden om de vaert te beletien, weet men niet; maer

het is zeker , dat de Antwerpenaeis niet werkeloos bleven

om de poogingen der Vlamingen te keer te gaen. Het is

ook niet te veronderstellen, dat zy hunne vyanden rustig

aen hunne schans lieten werken ; en dat er meer dan eene

schermutseling, zoo wel te water als te land, zal plaets

hebben gehad, aleer het tot eenen afdoenden slag kwam; dit

blykt uit eenen brief drie maenden vóór de verovering van

het blokhuis (Zondag 23.° January 1485), door onze Stad

aen de Magistraet van Mechelen geschreven.

Wy vernemen daeruit, dat de Mechelaers ons « hunne

» schepen met ruteren hadden gezonden , om met de onzen

» den stroom te bevryene. » Maer het hoofdpunt des briefs

was de verschooning van onze Wethouderen wegens een

gevecht, dat vrydags te voren, tegen den avond, tusschen

de mechelsche en de kleefsche ruiters had plaets gehad

,

ten gevolge van dronkenschap aen beide zyden. Dan , het

schynt wel dat de verdeeling van den buit, op de Vlamingen

bejaegd , aenleiding tot de onlusten had gegeven ; want onze

heeren beloofden aen die van Mechelen dat hunne ruiters

hunne aendeelen daeraf zouden hebben, en hunne buit-

meesters over den verkoop zouden staen gelyk deanderen. De
twist moet ook zeer hevig geweest zyn , daer de Magistraet

en de Hertog ter Markt kwamen , om hunne « neerstigheid

» Ie doen die hun mogelyk was, om de ruiters te beslichten

» en te scheiden ; » nochtans wordt er van geene dooden

•u.
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noch verwonden melding gemaekt. Slechts een man, die

dronken met anderen scheep zoude gaen, viel in het water

en versmoorde. Intusschen, om in het vervolg zulke onlusten

te fermyden, werd den kleefschen ruiters hunne soldy

opgezegd; mogelyk ook wel omdat er eenig schyn was
of omdat het gerucht liep dat er onder het gevecht eenige

mechelsche ruiters, ten voordeele van de kleefschen, buiten

de stad waren gesloten geweest; daer zy vóór hel sluiten

der poorten, dat was ten vyf ure , scheep gegaen waren,

en het gevecht daerna nog geduerd had (i).

Eindelyk besloten de Antwerpenaers den vyand uit zyne

standplaets van Blokkersdyk te dryven; maer vooreerst

,

om onze haven tegen de aenvallen der Vlamingen te be-

schermen, begonnen zy den 14." April i485, op den dyk

te Austruweel een ander blokhuis aenteleggen. Van zynen

kant verzamelde Maximiliaen eenig krygsvolk, hetwelk zich

met onze schutters vereenigde. Het bevel der onderneming

werd opgedragen aen den Schoutet Jan van Ranst, heer

van Gantecroy, Mortsel en Edeghem, die by de verovering

van Leyden opde Hoekschen, in i48l, zooveel schrander

beleid had getoond (2) , als koelbloedigheid by het oproer

(1) Gyseleers Thys, Addilioni et corr., III.« vol. , II." parlie, seconde
subdivision, pag. 48.

(2) Reygersberghen, Chronyke van Zeelandt, bl. 208. In 1488 voerde
deze Jan van Ransl in Vlaenderen het bevel over eene bende krygsvolk

,

door die van Mechelen, Ryssel, Hulst en Sluis gewapend. Te Brugge
werden in February van dat zelfde jaer , twee Mooren, die hem
toebehoorden , op hel schavot onthoofd, omdat zy, *s nachts vóór eenen
oploop, het vuer aen vier hoeken der stad gesloken hadden ; in het
jaer 149() werd hy aldaer zelf, ten gevolge eener beroerte , met anderen
gevangen gezet, en daerna buiten den vrede der Bruggelingen gesloten

(Despars, uitg. De Jooghe, IV.« Deel , bladz, 326, 386, 486 en 489).

van 1477. Jammer maer, dat de byzonderheden zyns krygs-

togtjes legen de Vlamingen ons niet bekend zyn. Alles wat

men daervan weet, is dat het gemelde blokhuis den 25.° April

i485, op S. Jorisdag door de Antwerpenaers werd ver-

woest. Al het volk dat er op was, werd neêrgehakt of aen

raderen gehangen; het geschut werd naer Anlwerpen gevoerd,

en eene vloot van negen-en-veertig handelschepen werd

uit de handen der Vlamingen verlost (1).

Glansryke feesten vierden deze in schyn geringe gebeur-

tenis, doch welke voor Brugge en Antwerpen aenmerkelyke,

alhoewel tegenstrydige gevolgen moest hebben, gelyk wy
nader zien zullen. Hier werd er een godsdienstige omgang

over gehouden, waerby S. Jorisbeeld plegtstalig werd om-

gedragen ; en er werd besloten de behaelde zege jaerlyks

op denzelfden dag door eene processie en vreugdevieringen

te herdenken. Dit was daer het begin van onze oude en

befaemde S. Joriskermis (2).

Ondertusschen was Maximiliaen het woelen der Vlamin-

gen eindelyk moede geworden, en had besloten met alle

strengheid tegen hen te werk te gaen. Dendermonde en

Audenaerde had hy door list in zyne magt gekregen ; Ninove

Onze Hs. chronyk van het prov. archief zegt dat Maximiliaen aen Jan
van Ranst, hel derde deel van den Haringlol te Calloo gaf, omdat hy
ten zynen koste het slot van Bornbem legen de Vlamingen had doen
versterken. Men zal later zien dal de twee andere derde deelen van dien
tol in 1479 aen de Stad in erfelyk leen werden afgestaen.

(1) Bertryn, Chronyke, fol. 126: UBoeck der Tyden, ad. A." ;

Reygersberghen, Chronyke van Zeelandl, bladz. 211.

(2) Deze kermis werd later verlegd , waerscbynelyk omdat zy vedlyds
met de Paeschweek samenliep. Tot in 1846 vierde men ze op den eersten

zondag na S. Jan , in den zomer. Nu is zy afgeschaft.
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en Geeraerdsbergen veroverde hy door geweld; en de

Gentenaers, korts daerna, in eene hinderlage veel volks

verloren hebbende, toonden zich nu zoo gedwee, dat zy

van zelve de vrede afsmeekten; hy werd hun en al de

Vlamingen op zekere voorwaerden verleend. Deze onlusten

aldus gedempt zynde, kon de Aertshertog in zyne trouwe

stad Antwerpen terug komen. Van hier begaf hy zich den

4.° November 1485 naer 's Hertogenbosch , en van daer

naer Aken, alwaer hy den 16.° Februai7 1486 tot Koning

der Romeinen werd gekozen, en den 9.° April daeraen-

volgende gekroond. Den 5." July daerna werd hy plegtiglyk

te Antwerpen ingehaeld (1).

In den Herfst van hetzelfde jaer (2) werd onze stad

vereerd met het bezoek van Keizer Frederik III , verzeld

van zynen zoon Maximiliaen, en van zynen kleinzoon Philips

de Schoone. De Wethouderen en andere voorname heeren

waren deze hoog doorluchtige personaedjes tot aen den

Draeiboom tegengereden. De Keizer, een zeventigjarig man,

over wien , tot meerder eerbewyzing, een verhemelte van

gouden laken werd gedragen , zat in een' hangende wagen

,

bespannen met tien witte hengsten , en nam met den

Roomschen Koning en de jeugdige Aertshertog zynen intrek

in S. Michielsabtdy. Aldaer werden hem van stadswege

aeageboden twee zilveren vergulde stoepen, twee zilveren

schotels, vier vette ossen en vier voederen wyns. Zyne

Keizerlyke Majesteit, deze geschenken aenvaerdende,

(i) Hs. chronyk, op het Prov. archief.

(2) Ooze meergemelde Hs. ehronyk stelt die komst io de maend
September, tydeos de Bamismarkt.

bedankte de Wethouderen door de woorden : Dank hebt van

onser; en tot een bewys zyner hooge tevredenheid over het

hem bewezen heusche onthael, maekte hy de burgers van

Antwerpen voor drie jaren vry van alle tollen.

Zoo verhaelt het Valkenisse in zyne Annales, Nochtans

hebben wy op het archief geen spoor van een dergelyk

privilegie kunnen aentreffen. Alleenlyk is daér nog voor-

handen eene charter van Frederik, gegeven te Frankfurt

den 8.° Maert 1486, bevestigende de privilegiën door de

vorige Keizers, en byzonder door Sigismund, aen Antwer-

pen voor deszelfs jaermarkten verleend (i). Doch van eene

andere zyde schynt de kwestie der vrye vaert op de Honte,

of andere daermede in verband staende punten, toen weder-

om ter sprake te zyn gekomen; indien men zulks mag
afleiden van het vidimus, den 25.» October deszelfden jaers

door den Abt van S. Michiels opgemaekt , uit de charter

van Jan II, van 12 Maert 1305, betrekkelyk de gemelde

vrye vaert op den stroom (2).

Van zynen kant gaf Maximiliaen, namens Philips de

Schoone, in November 1486, eene charter, waerdoor de

vernieuwing van het Magistraet op den ouden voet werd

hersteld, en met gemeen overleg der Wethouderen bepaeld,

dat de Schepenen niet meer zouden gekozen worden uit de

Ambachten, maer uit de Poorters, dat is, uit de weigezeten

burgers, en wel onder de kandidaten welke door de Oud-

schepenen, Hoofdmannen der burgery en Wykmeesters

moesten voorgesteld worden (3).

(i) Lade N , n. 294 , en Rood Fluw. Boeck, fol. 91.

(2) Lade E, n. 50 , en lade N, n. 293.

(3) Lade N, n. 296 , en Rood Fluw. Boeck, fol. 90.
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Aldus waren de gemeene burgers buiten het stadsbesluer

gesloten; en men moet bekennen, dat de functiën van Sche-

pen geenszins voegden aen Lakenwevers, Merceniers,

Vischverkoopers, Huidevetters enz.; vooral wanneer men

in aenmerking neemt, dat de bemoeijingen der magistraets-

persoonen zich niet enkel bepaelden tot het beheer der stads-

zaken, maer dat zy ook in de Vierschaer moesten zitten, en

gedingen vonnissen : dat noodwendiglyk eenige kennis

van het burgerlyk en lyfstraffelyk regt vorderde. De gedachte

maetregel mogt dan eenerzyds eene inkorting van het

poortersregt zyn, in dezen zin, dat slechts eene klasse van

burgers bevoegd werd verklaerd, om in het Schependom

te zitten : hy was anderzyds eene waerborg voor de din-

gende partyen, dat zy in de Vierschaer der zaken kundige

regters zouden vinden (i).

Twee jaer daerna, in iASS, gaven dezelfde Souvereinen

een privilegie, waerdoor de jurisdictie van Antwerpen

werd uitgebreid tot aen Dambrugge, Deurne, Berchem en

het Kiel, vormende aldus eenen halven kring rondom de

stad. Al degenen die binnen dezen omtrek geboren waren,

werden gezeten poorters, en gehouden dezelfde lasten te

betalen als de oude ingezetenen, wier privilegiën ook op

hen toepasselyk werden gemaekt.

Deze uitbreiding der jurisdictie de bemoeijingen van het

(1) Mogelyk zinspelen op deze gebeurtenis de volgende versjes

welke men op de Steenhouwersvest, in den bovengevel van een huis,

op eenen blauwen steen , in groote gothische letteren van den tyd

thans nog vindt uitgehouwen :

LOOF GOT ENDE DRISC DEN WHN, ENDE LAET HEREN HEREN SIIN.
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Schepenkollegie natuerlykerwyze vermeerderd hebbende,
werd men te rade deszelfs personeel te versterken. Dit
geschiedde ook : by eene aerlshertogelyke charter van 26
November i490 werd het getal der Schepenen van twaelf tot

zestien vermeerderd (i). Die vier nieuwe leden van het
kollegie waren allen Peismakers.

Het jaer i487 wordt door onze chronykschryvers als

merkwaerdig voor Antwerpen aengeteekend, omdat men toen
hier nieuwe munt van 's Konings wege sloeg, dat nimmer
te voren in de Nederlanden-gebeurd was. Maximiliaen sloeg
den 2J.° July, in onze munt met eigen handen geldstukken,
en wierp meer dan vyftien rhynsche gulden (gouden geld-
stukken) onder het toekykende volk (2).

Erbestaen,inderdaed,van den tyd van Philips de Schoone
en Maximiliaen (1481-1492). halve goudgulden, vertoonende
op de voorzyde S. Andries met zyn kruis, en hel hertogelyke

schHd met het randschrift : phi : archto : AV : BVRG : BRA

(1) Lade N, n. 297 bis, en Rood Fluw. Boeck , M. 9S. Bertryn,
Chronyk, fol. 38. Onze Hs. chronyk voegt hier nog eene lepronkstelling
by

: (( Anno 1487, terwyien dat de Rooms Koning t' Antwerpen lag, zoo
» dede hy justicie over sommige, die in Zeeland misdaen hadden, ende
» dedeze t' Antwerpen voor de munt brengen , ende dedeze op de strael

» met hun hoofd steken door een leere; ende stonden zoo een poos tyds,

» dat menige mensch zag; ende daerna werden zy gebannen uit deze
» landen. »

(2) Hs. chronyk van hel prov. archief.
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en de hand.Keerzyde : een gekroonde schild met den adelaer,

en het randschrift : maximilian : rex : romano : pate; aen

de twee zyden van hel schild verdeeld i489 (i).

Wy hebben ook den dubbelen reael (zilver) geteekend

met het beeld van Hertog Philips , gewapend , en houdende

zyn wapenschild : in het randschrift : phi : archidvcis :

avstrie : BVRGDiE : BRABA : dc hand. Keeizyde : een versierd

kniis, en midden daerop het wapenschild van Maximiliaen :

randschrift : maxim, lu : rex : roman : pat : 1489.

De halve stuiver (zilver) vertoont het hertogelyke wapen-

schild op het gansche vlak : met het randschrift

:

PHI

(1) De geheele gutden moet wel leer racr zyn. De heer Everaert»,

die deze zyne nota uit verscheidene aenzienlyke kabinetten heeft

verzameld, en niet dan op de wezentlyke munten geteekend, heeft den-

zelven niet kunnen te zien krygen. Men vindt hem afgebeeld in de

ordonanciën op de munten , van 1653.

ELFDE HOOFDSTUK. S99

archidvc : AvsTRiE : BVRGDIE : BRA. Op dc kccrzydc ccu

kruis, gekantonneerd met twee leliën en twee ringen, in

het midden eene A : benedi : anima : mea : domino.

Het oord, of de heiligt van het voorgaeude stuk, draegt

dezelfde afbeelding.

Een andere halve stuiver, heeft de voorzyde als de voor-

gaeude ; en op de keerzyde : een versierd kruis met eene A

in het midden, en gekantonneerd met twee leeuwen en twee

kroonen; in het randschrift een adelaer : maximilian : rex :

ROMANO : PAT : 1489. Men heeft ook dit stuk met het

jaertal 1490.

Het negenmanueken (billoen), geteekend met hel hertoge-

lyke wapenschild op het gansche vlak, en het randschrift

:

^ PHS : ARCHIDVC : AV : BG : B : en de hand. Op de keer-

zyde een gelelied kruis, met het randschrift : maximilian :

BEX : RO : PA.

De denier (koper) heeft dezelfde voorzyde als de voor-
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gaende; maer op de keerzyde een kruis met het i'andschrift:

MAXIMILIAN : REX : ROMAT^O : PAT.

De dubbele denier, ook van koper, afbeeldsel als het

voorgaende; maer met het jaertal 1490.

Ook werd hier nog geslagen de halve royael (zilver),

voerende 's Hertogs wapenschild op een versierd kruis :

met het randschrift ^^ phi : archidvc : avstrie : bvrgdie :

BRAB : en de hand. Op de keerzyde : de adelaer in een

gekroond schild , met het randschrift : maximilunvs : rbx :

ROMAMOR : PATE : 1489.

Wy voegen hier nog by, den Philipsgulden , vertoonende

het borstbeeld van den H. Philippus, met het hertogelyke
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wapenschild, en het randschrift : s. phe : i(n)TERCEDE : pro :

NOBis, en de hand. Op de keerzyde is een kruis met dubbele

boorden, versierd en gekanConneerd met twee kroonen en

twee leliën, en met een' leeuw in het midden. Het rand-

schrift luidt : ^ PHs : DEI : gra : archid : avste : dvx :

BVRG : b'.

Met dit gouden muntstuk, op hetwelk meu den naem
van Maximiliaen ziet verdwynen, sluiten wy onze reeks

der merkwaerdigste antwerpsche munten van de middel-

eeuwen. Tot het einde van ons derde tydvak , hebben

wy het oorboorlyk geoordeeld van die plaetselyke gedenk-

teekens een beknopt overzigt te geven; en, alhoewel onze

Munte in de drie volgende eeuwen nog werkzaem bleef,

zullen wy er geene verdere melding van maken, daer de

menigvuldige verordeningen, die sedert het jaer 1520 het

muntwezen der Nederlanden regelden, nauwer met de

geschiedenis des lands dan met diegene onzer stad in

verband staen. Hernemen wy thans den draed onzer plaet-

selyke gebeurtenissen.

De onlusten in Vlaenderen hadden ondertusschen eenen

hoogen graed van ernstiglieid bereikt. Maximiliaen was er

zelfs door de Bruggelingen in hechtenis genomen (1488), en

vier maenden als gyzelaer gevangen gehouden. In de maend

I Pik
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Mei des jaers 1488, kreeg men op eenen avond te Antwerpen

de tyding, dat de Roomsche Koning geslaekt was geworden,

krachtens een verdrag den 16." dier maend te Brugge ge-

sloten, en door hem en de landstenden plegtig bezworen.

Hierover ontstond te Antwerpen zooveel vreugde, dat er

tot diep in den nacht in al de kerken en kloosters ten

teeken van zegeviering geluid werd.

Deze vreugde werd des anderendaegs nog verdubbeld

by het verschynen van twee venetiaensche galeijen , welke

door de heeren van de stad werden ingehaeld en twee mylen

verre tegengevaren , met de bargiën en galjoten, en de

vier schutteryen in volle wapenrusting. De verschyning dier

groote roeischepen was overigens niet geheel onverwacht;

want men had onderscheidene toebereidsels gemaekt,om

de vreemdelingen met eere te ontvangen. « Op de straten,

» zegt onze Hs. chronyk, stonden groen boomkens, daer

» al de wapens aen hingen van alle patroonen (kapiteins)

» die ooit t'Antwerpen met galeijen geweest waren ; en in

» de Steenpoort stond een schoon passagie, daer men de

» patroonen en kapiteins door leidde. »

De openbare vreugde was echter van korten duer : de

vrede van Brugge toefde niet verbroken te worden ; en alle

hoop op rustiger tyden vervloog, toen men vernomen had,

dat Keizer Frederik , die groote toebereidsels had gemaekt

om zynen zoon te verlossen, met een leger van veertig

duizend man, onder bevel van Albrecht van Saksen,

Landgraef van Thuringen, een der beroemdste veldheeren

van zynen tyd, naer België kwam afzakken. Deze tyding

verspreidde alom den schrik in Ylaenderen, vooral te Gent.

Deze stad, verdedigd door Hertog Philips van Kleef, werd
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echter te vergeefs belegerd; en de Keizer zag zich gedwongen

het beleg optebreken, nadat hetzelve zes weken geduerd

had. Eventwel bleven de duitsche troepen in Ylaenderen,

waer zy deerlyk huis hielden.

Wat aengaet Frederik, hy kwam andermael naer Antwer-

pen, vergezeld van den Roomschen Koning, zyn gansche

hof, drie duizend uitgelezen mannen, en eenen zoo talryken

trein van wagens en paerden , dat men voor dezelve geen

stallen genoeg kon vinden. De Keizer nam wederom zynen

intrek in S. Michielsabtdy/ Hy bleef hier wel zes weken,

en hield er gedurende eene maend de dagvaerd van al de

steden en provinciën, behoorende onder de heerschappy des

Roomschen Konings, uitgenomen die van Gent, Brugge en

Yper, die tot 's Keizers geboden niet wilden komen. Den
31." Augusty hield men met het H. Sakrament eene groote

processie, om God om gratie te bidden voor de dagvaert , zegt

de chronyk ; al de heeren van de stad volgden dezen omgang,
en uit elk huis ten minste een burger met eene brandende

kaers of flambouw. By die gelegenheid werd er ook aen

al de kloosters van stadswege eene buitengewoone uildeeling

van rhynschen wyn gedaen.

De hofzittingen werden gewoonlyk gehouden in de groote

zael des kloosters. De Keizer was alsdan gezeten onder een

verhemelte van gouden laken, hebbende aen zyne regterhand

den gezant van Portugael, en aen zyne linker zynen zoon

Maximiliaen ; en zoo voorts, langs de beide zyden der zael

,

de duitsche Ryksvorsten, Graven en Baronnen. Maer op

den dag dat Philips van Kleef in den ban werd gedaen,

toen werd de dagvaerd op het binnenplein van S. Michiels-

klooster onder den blauwen hemel gehouden : de aenvoerder

fff'
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der Gentenaers werd daer rebel van de Kroon verklaerd,

en al zyne goederen in beslag genomen , omdat hy de zyde

der Vlamingen niet en wilde afgaen. Korts daerna reisde

Frederik met zyne hovelingen en ryksgrooten , die hier veel

goets gekocht hadden, naer huis (1). Het lange verblyf van

het duitsche hof te Antwerpen, was dusden logementhouders

en neringdoende lieden allezins voordeelig geweest.

Het schynt echter, dat er hier en daer een hospes gevon-

den werd, die de gelegenheid gunstig meende, om zyne

edele gasten eens te villen, en meer te eischen dan hem

wettelyk toekwam. Dat zulks klagten deed geboren worden,

spreekt van zelve; en het is naer aenleiding dier klagten,

dat de Wethouderen geraedzaem vonden in hetzelfde jaer

i488 de voedingskoslen der reizigers te bepalen, met verbod

van iets meer te eischen dan er by het volgende tarief werd

vastgesteld : voor eene meestersmaeltyd , 1 */« stuiver; —
voor eene dienstboden-maeltyd, 1 */4 stuiver; — voor het

voeden van een paerd, ^/a stuiver;— voor het huren van een

paerd, 3 stuivers daegs; — voor een pond rundvleesch,

i */i groot brabandsch; — voor een vet schaep, 5 schellin-

gen groot brabandsch ; — voor eenen eendvogel, 4 Vs groot

idem ; — voor een pond versche boter, 2 grooten idem ;
—

voor een pond gekuipte boter, 2 grooten idem; — en voor

een half dozyn eijeren, een groot (2).

De onlusten in Vlaenderen duerden twee volle jaren;

maer, alhoewel de Antwerpenaers er niet daedwerkelyk

(\) Annales Jntv., Mss. ad. A.". Vergelyk Despars, Chronyk tan

Vlaenderen f IV.« deel, bladz. 418.

(2) Bibliothèque des Jntiquitcs Belgiques, T. I, pag. 96. Dergelyke
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mede gemoeid waren, zy moesten bestendig op hunne
hoede zyn, opdat de stad niet zoude verrast worden; en
een zonderling voorval was hun komen leeren , dat zy zich

niet üitsluitelyk mogten vertrouwen op de stevigheid

hunner stadspoorten. In den morgend van den 5.° January
«489, namelyk, bevonden zy, dat men de kassyden onder
verscheidene stadspoorten des nachts had opgebroken,
en den grond opgegraven, zoodat men van onder was kunnen
doorkruipen. Hieruit zou blyken, dat er voor die poorten
geene optrekbruggen lagen ,' en dat zy des nachts niet of
slecht bewaekt werden; of wel dat de nachtwakers, voor
welke men in 1484 wachthuisjes op de bruggen gebouwd
had, met den vyand in verstandhouding waren (1). Hoe het

zy, men veronderstelde met alle reden, dat hier eenig

verraed of bedekten aenslag onder schuilde; en er werd,
by blazing op den horen , eene belooning van twintig rhyn-
sche gulden uitgeloofd , voor al wie de daders dezer ver-

metele onderneming zou kunnen aenwyzen; doch deze
bleven verholen.

zetting gebeurde drie jaer daerna : « In het jaer 1490, op Dertiendag
» (6 January 149i), zegt onze Hs. chronyk , wert t'Antwerpen alle ware
» van spyze en van alle goeden op zyn prys gezet. »

(!) Van Heyst, Bertryn en onze Hss. chronyken brengen tot dit jaer
1489 bet volgende zonderlinge voorval. In den Hooden Schild, op de
Oude Korenmarkt, had de beer van Bossu eenen koopman, met name
Ferdinand Bornoy ontboden. Toen deze in dat logement was gekomen,
werd hy in eene kamer geleid, eenen bal in den mond gestopt, en zoo
in eene mand gepakt, ten einde hem weg te voeren; maer eer deze
aenslag volvoerd was, kwamen de buren loegescboten en verlosten den
ongelukkigen koopman. Bossu werd echter niet vervolgd, denkelyk
omdat hy, zoo men zeide, de Roode Roede was, en in uitoefening zyner
bediening gehandeld had.

III DEEL. 39



1 *

tlllf-'^

3oe DERDE TYDVAK.

Middelerwyl bleef het ongelukkige Ylaenderen in alle

rigtingen door de duitsche benden plat geloopen worden,

en het tooneel van allerlei baldadigheden (1). Ëindelyk

werd men al die doellooze woelingen moede; ieder ver-

langde naer den vrede ; en , de duitsche vorsten op den

landdag van Frankfurt als bemiddelaers opgetreden zynde,

gelukten in de maend Augusty i490 een verdrag tot stand

te brengen, tot voldoening van het gansche land.

De gryze Keizer Frederik, die in het begin van July

1493 voor de derde werf te Antwerpen was gekomen (2), dit

jaar overleden zynde, werd Maximiliaen tot den keizerlyken

troon verheven. Alvorens naer Duitschland te vertrekken

,

besloot hy de regering der Nederlanden aen Philips de

Schoone overtedragen. Te dien einde deed hy den jongen

Aertshertog in al de voornaemste steden des lands huldigen.

Deze plegtigheid had den 9.° September te Leuven plaets.

De charter der filyde Inkomste behelsde, betrekkelyk Ant-

werpen, de volgende bepalingen : De privilegiën des lands

moesten te Antwerpen bewaerd worden ; Philips moest

onder anderen ook den titel en het wapen van Markgraef

(1) Onze Hs. chronyk behelst op het jner 1190 het volgende : « Die

» van Brugge lagen t'Anlwerpen, en trokken te schepe wel sterk gewa-

» pend, om victualie te Sluisewaert te halen : want sy hadden groot

» gebrek; roaer, eilaceu! de grave van Nassau met zyne ruiters,

» die ten Dam lagen, kwamen uit. » Hoe dit alles moet verstaen

Tvorden, weten wy niet; ten Dam is de oude befaemde zeestad

Damme, in West-Vlaenderen.

(3) Dit blykt uit de opene brieven , gegeven binnen onze stad , den

5." July 1493, en waerby Henricus de Berghis, Bisschop van Kameryk,

als Kanselier van het Gu\de\\its^\ooT pension et gages, 180 ponden

werden toegelegd (Gachard , Rapport sur les documents conservés dans

les archives de l'ancicnne Chambrc des Comptes de FlandrCj d LillCy p. 279).
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des H. Ryks aennemen ; hy verbond zich het proces over

de rivier de Senne, door Brussel en Antwerpen tegen de

Mechelaers ingespannen , te doen wyzen , en , zoo spoedig

mogelyk, beëindigen; hy vernieuwde ook de belofte der

vorige Hertogen van Bourgondië, dat Antvverpen eeuwig

met Braband zoude vereenigd blyven. Voorts werd er nog
besproken, dat de leden van den Raed van Braband, latyn,

fransch en vlaemsch moesten kunnen, en dat zy geboren

Brabanders moesten wezen. Deze laetste bepaling is

allezins opmerkelyk : zy bewyst hoe onvooringenomen onze

voorouders voor het behoud en het ambtelyk gebruik der

dierbare moedertael bezorgd waren (1).

Van de vrye jaermarkten werd in deze charter niet

gesproken. De Antwerpenaers konden echter niet lyden

dat een voor hen zoo gewigtig privilegie zou zyn vergeten

gebleven; dan ook in Maert 1496, verkregen zy van den

Aertshertog een byvoegsel op deze Blyde Inkomste, waerby

gemelde jaermarkten bevestigd werden, en de belofte

gedaen , dat hy niet zoude toelaten , dat men den vrydom

dier markten stoorde (2).

In de maend October 1494, werd onze jonge vorst ook

te Antwerpen ingehuldigd, en by deze gelegenheid schonk

de Stad hem twee groote zilveren stoopen (3). Maximiliaen

zich over dit heusch onthaei zyner antwerpsche onder-

danen erkentelyk willende toonen
, gaf hier een glansryk

(1) Zie Luyster van Braband, H.* deel, bladz. 181, en wel byzonder

de artikels II, IV, V, VI, XXXVIIl en XL.

(2) Luyeter van Braband , !!.« deel, bladz. 192.

(3) Gachard, Rapport cité
,
pag. 291.
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toriiooispei , waerby zestien nederiandsche en zestien over-

landsche heeren, met lansen en zwaerden tegen elkander

aenreden. De eerstgenoemden, met hunne herauten, lakeijen

en paedjes, waren gekleed in wit damast, en de anderen

in rood karmezyn. Behalve de Keizer en zyn zoon , werd

dit ridderspel ook bygewoond door Margareta van Oosten-

ryk , Philips zuster ; door fierthold van Henneberg

,

Keurvorst van Mentz ; en door Frederik de Wyze, Keurvorst

van Saksen. De rederykers van Lier, speelden op de merci

:

Venus, Pallas en Juno (i).

In dezelfde maend op S. Lucasdag, deed Blanca Sforza,

tweede gemalin van Maximiliaen, hier insgelyks hare

intrede, hetwelk tot nieuwe feestvieringen aenleiding gaf.

Prachtig was de plegttrein , die de Keizerin te gemoed reed

en naer S. Micbielsklooster begeleidde; en « toen hebben

» die van de Violieren gehad een referynspel en een tour-

» noyspel met veertig helmen (2); » maer de verdere be-

scheeden ontbreken.

Even weinig weet men omtrent de instelling der orde

van S. Joris, te Antwerpen, op het einde der gemelde

maend, en terwyl het gansche Hof nog hier was. Het blykt

alleenlyk uit eene oude rekening, dat de juweelen en

gewaden, bydeze plegtigheid gebruikt, hier den 23.^ dier

maend, op twee karren uit Mechelen aenkwamen (3). De

(1) Valkenisse , Annales , ad A.». De baron van Ertborn heeft het
kwalyk verslaen, zeggende, dat S. Lucasgild de beelden dezer drie

godinnen op de Markt deed stellen {Zie yfiWems, Belgisch Museum,
1.« deel , bladz. 149, en Van Heyst's Boeck der Tyden, op het jaer),

(2) Vaikenisse en Willems, ter beroepene plaetsen.

(3) Gachard , Rapport cité, pag. 290.
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instelling der nieuwe orde had vervolgens plaets den 28.°

October, op den feestdag der Apostelen Simon en Judas (\).

Het is omtrent dezen tyd, dat de instelling der Wees-
kamer, haer volle beslag mogt erlangen. Wel was er ten
jare ^427 eene ordonancie gemaekt, omtrent het bezorgen
en besturen der Weeskinderen . welke ordonancie als het
beginsel van gemelde kamer mag beschouwd worden (2)

;

maer die instelling was natuerlykerwyze nog zeer onvolle-
dig, en niet veel meer dan een ontwerp, dat nog door de
ondervinding moest gewyzigd en uitgebreid worden. Onze
Wethouderen bepaelden alleenlyk, dat er van Stadswege
drie goede mannen zouden worden aengesteld, om het
beheer en den last te hebben over de goederen der onver-
jaerde poorterskinderen. Aen deze drie goede mannen
moesten de momboors dier kinderen derzelver goederen
by geschrifte overgeven en gezamentlyk met hen regeren

;

jaerlyks moesten zy van hun bestuer aen de Stad reken-
schap doen. Hoe eenvoudig en beknopt deze bepalingen in

een stuk van zoo groole aengelegenheid ook waren, zy
bleven gedurende acht-en-zestig jaren het eenige rigtsnoer
voor degenen die met het beheer der weezen-goederen
belast werden. Slechts den 28." Maert 4495, werd de
Weeskamer eigentlyk ingesteld, by ordonancie van den
Breeden Raed, die daertoe nagenoeg al de bepalingen
maekte in de honderd en een artikels op het stuk by onze
gedrukte Costumen opgenomen. De eerste Weesmeesters

(i) Jcla Sanciorum, T. m Aprilis, pag, iS7.0nzeHs. chronyk geeft er
Slechts de benaming van gilde aen. « waer elk mogt inkomen die wilde.

»

(2) Zie ons II.» deel , bladz. 431.

tP'
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waren : Costen van Halmale, Oudburgemeester ; Gillis de

Schermere , Binnen-Burgeraeester ; Gillis Van Broechem

,

Oudschepen. Zekere Willem Verbrugge werd hun als

klerk toegevoegd (1).

Het jaer daerna had men hier andermael eene blyde

viering. Keizer Maximiliaen had voor zynen zoon de hand

verkregen van de Infante Johanna, dochter van Ferdinand

en Isabella, Souvereinen van Kastilië en Arragon. Deze

jonge prinses kwam den 12.*^ October 1496 uit Spanje in

Zeeland aen, begeleid door eene eerevloot van honderd

vyf-en-dertig schepen. Het puik van Nederlands adel be-

vond zich by hare ontscheping te Antwerpen , alwaer zy

door de prinses Margareta, zuster haers verloofde brui-

degoms werd verwelkomd, en met de meeste eerbewyzingea

door onze Wethouderen werd ontvangen. De huwelyks-

zegening werd den 42." November, te Lier gegeven, door

Henricus de Berghis, Bisschop van Kameryk (2).

Het is deze beruchte echtverbindtenis , welke de gansche

Spaensche monarchie in het huis van Oostenryk bragt,

en aen Keizer Karel het leven schonk.

Volgens sommige schryvers, zou de Venuskwael hier

toen ter tyd zyn ingevoerd door het scheepsvolk der

spaensche vloot (3). Van Heyst (4), daerentegen, beweert, dat

het niet de Spaenjaerden , maer de Frausctien zyn , welke

(i) Annales Antv., Mss. ad. A."

(2) Petrus Scriverius, Hollandêche, Zeelandsche en Vriesche Chronyke,

bladz. 474. Deze dagteekeDingen zyn by al de schryvers niet dezelfde.

Onze Hs. chronyk van het provinciael archief heeft 20 October.

(3) De Reiffenberg, Essai historiqite, T. II, pag. 64.

(4) Boeck der Tyden , bladz. 224.
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de gemelde kwael aen onze landgenooten hebben mede-
gedeeld; en hy verhaelt daerby, genoegzaem onnoozel, dat
de Napolitanen die ziekte by de Franschen teelden , met
hun bloed van melaetschen in wyn te drinken Ie geven

!

Daer wy hier niet ex professo over den oorsprong der
besmetlelyke ziekten schryven , zullen wy ons tot de aen-
boeking dier vertelling bepalen. Bemerken wy alleenlyk,
dat op het einde der XV.* eeuw, de Melaetschen hier ter
stede nog vry talryk waren. Behalve de groote leproozy der
Terzieken, was er in de voorstad, buiten S. Jorispoort,

nog eene andere. Ondertusschen , daer al de persoonen

,

door melaetschheid aengetast, niet in die twee infirmeryen

woonden, en dat sommigen zich zelfs gevestigd hadden
in zekere huizen in de gemelde voorstad, welke door
andere wooningen waren omringd, waerdoor de verdere

uitbreiding der besmetting zeer bedenkelyk was geworden,
werd er door onze Wethouderen in 1488 een gebod gedaen

,

dat al de melaetschen of veldzieken, zich in eene minder
bewoonde wyk moesten gaen vestigen (1). Men had toen
nog versch in het geheugen de verwoestingen, in 1487 door
de pest te Antwerpen aengerigt; maer of het bevel werd
nagekomen, dit is zeer onzeker.

In tegenstelling der melaetschen was een valsche munter
in deze eeuw iets zeldzaems ; althans was het zeer moeijelyk

zulke misdadigers op heeter daed te betrappen; maer
eindelyk had men in 1489, een Westfaling, die te Ant-
werpen zelf qua£t geit geslagen had, gevangen genomen.
Hy was genaemd Everaert van Bachuysen, en werd den

(I) Diercxsens, Antverpia , ad A.»
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46." luly, op den Oever, regt over de Munt, levende in

eenen brouwketel gezoden. Zoo zeldzaem was deze regtsple-

ging, dat Bertryn daerby aenteekent, dat er te Antwerpen

geen mensch leefde die dezelve nog ooit gezien had (1).

Behalve de valsche munten, waren er ook zekere verboden

munten, haegmunten genaemd, in omloop. In 1497, in de

week na S. Crispinus en Grispianusdag, kwam de Kanselier

van Braband naer Antwerpen , en wilde de Poorters doen

zweren, dat zy zulke haegmunten niet meer aennemen

zouden ; doch hy ontving van eenieder een weigerend

antwoord. Zoo het schynt, volbragt de Kanselier den hem

opgelegden last niet volkomen , of gebruikte tegen de

weigerigen geene dwangmaetregels. Die Kanselier was de

Baron Jan van Houthem; en, indien men onze Hss. chro-

nyken moet gelooven , zou zyn gedrag ten hove zoo zeer

mishaegd hebben, dat hy, zoowel als onze Schoutet Jan

van Immerseet, de Burgemeesters en Welhouderen, uit

zyn' post werd afgezet , of ten minste opgeschort. Of men

jegens Jan van Houthem werkelyk zoo streng zy geweest,

is ons niet nader gebleken ; maer korts daerna werd de

Schoutet met eenigen onzer voornaemste Poorters naer

Brussel ontboden. Daer betigtte men hen, dat zy door het

uitgeven en aennemen van haegmunten, vele schade aen

het hertogelyk muntwezen hadden gedaen , en men wilde

hen daerom voor zes jaer uit den lande bannen en eene

zware geldboete opleggen ; maer zy verantwoordden zich zoo

wel, dat zy zonder schade en ongerief mogten terugkomen (2).

(1) Bertryn, Chronyke, Hs., fol. 41.

(2) Bertryn. fol. 47, stelt dit voorval op het jaer 1499. Mogelyk
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Omtrent dezen tyd had zeker misbruik in het verkoopen

van aflaten zoo groote vorderingen gemaekt, dat het aller-

wege ergernis verwekte.

Zeggen wy eerst, dat de Pausen uit deze en andere

steden der Nederlanden, onder verschillende voorwendsels,

aenzienelyke geldsommen trokken; en het schynt zelfs, dat

daervoor een byzonder offerblok in de kerken was gesteld.

Papebrochius (1) berigt ons inderdaed, dat hier in 1439

aenkwam zekere Ivo Guiardus, Deken van Lens, in het

Atrechtsche, en collector der Apostelyke Kamer, mede-

brengende eene pauselyke buUe en eenen bevelbrief des

Hertogs, ten einde zich te doen afgeven , alles wat sedert

i43i
, tot onderhoud van het Concilium van Basel, in den

offerblok was gestort geweest. Die offerblok stond in

O. L. Vrouwekerk, en was gesloten met drie sleutels, van

welke de Choordeken er één had; de tweede werd gehouden

by Jan de Bruyn , van wege de kerkmeesters ; en de derde

by Nikolaes Aleyns, van wege de Stad. De gemelde collector

kreeg echter de offerpenningen niet; maer Walterus van

der Heyden, Onderpastor van O. L. Vrouwekerk, werd

belast het geld naer den Bisschop van Kameryk te dragen.

Papebrochius neemt hieruit gelegenheid om de omzigtig-

heid van het Kapittel en het Magistraet te pryzen, dewyl zy

zich aldus buiten het schisma hielden, dat uit de ontbin-

ding van het gemelde concilium in de Kerk ontstond, en

tot de verkiezing van den tegenpaus Felix V aenleiding

behoort tot deze gebeurtenis de vervanging van den Schoutet Jan van
Immerseel door Jan van Gotereau (Zie onze lyst der Schoutetten,
I.« Deel , bladz. 511).

(1) Annalet Antv., Tom. I, pag. 399.
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gaf. De aenmerking is niet ongegrond ; maer indien het

waer is, dat onze Wethouderen en de geestelykbeid hui-

verig waren, zich met kerkelyke geschillen intelaten

— en wy hebben dit reeds by de Westerscheuring opge-

merkt ^— het is ook niet minder waer, dat er jaerlyks vry

veel schats naer Rome en elders is moeten gaen.

De aflaten waren daertoe de mildste bron ; maer de eene

aflaet bragt meer op dan de andere. De voornaemste was

de gratie a pena et culpa, of kwytschelding van alle straffen

en zonden. Volgens eene Hs. chronyk was er de eerste

mael zulk een aflaet ten jare U51 binnen Mechelen te

verdienen, waer menigen eeutoigen mensch, of eeuweling,

naer toe ging, om de zeven kerken (1) te bezoeken, en

ieder moest in den offerblok leggen, zooveel hy in zeven

dagen kon verteren.

Dergelyk een aflaet werd in 1464 te Antwerpen gepredikt,

en men moest in den blok of kiste werpen atsoo veel als

yegelyck verteerde op de toeek. In het jaer 1466 werd er

wederom een door Lucas van Tollentis, pauselyken Nuncius

by het hof van Bourgondië, van *s Pausen wege geordo-

neerd. Onze chronyk meldt niet hoeveel er voor den offer-

blok bepaeld was : zy zegt alleenlyk dat de gratie op den

Sinxendag begon, en meer dan een half jaer duerde; wy

meenen aen die omstandigheid van builengewoonen toeloop

te moeten toeschryven, dat in gemeld jaer de kramen van

het Kerkhof geweerd werden , zoo als wy hiervoren zagen.

(1) Bepaeld getal, zinspelende op de zeven kerken van Azia,die,

volgens de uitleggers van bet Apocalypsis, bet zinnebeeld der geheele

kerk zyn. Wat verder ziet men er te Antwerpen ook zeven aengeduid.

H
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Aiidere voorwaerden waren er verbonden aen den aflaet,

in 1485 insgelyks binnen onze stad afgekondigd. Men
moest alsdan alleenlyk vier parochiekerken en drie mans-

kloosters bezoeken , en in de kerkbussen niet meer storten

dan volgens zyne godvruchtigheyd, ofte ook volgens den

raed zyns biechtvaders. De opbrengst der offerpenningen

was bestemd tot het bekostigen van het wederopbouwen

van een Benedictynerklooster, welks naem en ligging niet

vermeld worden. Het jaer daerna werd deze aflaet vernieuwd;

maer ditmael duerde hy maer acht dagen, ingaende te

vesperlyd, Dingsdags in de Goede Week.

Een jaer later, in 1487, was hier andermael een aflaet

apena et culpa te verdienen. De buUe, waerby deze nieuwe

gratie werd verleend, werd met grooter reverentie en eerweer-

digheyt in processie omgedragen. Dagelyks was er hoog-

misse en feestelyk klokkengelui. Gedurende het lof, dat in

O. L. Vrouwekerk met choorzang en orgelmuzyk gedaen

werd, stonden al de biechtvaders, welke in grooten ge-

talleherwaerts waren ontboden, met witte roeden by het

in 't midden van den grooten beuk opgerigt kruis. Den
51.° July, na de hoogmisse, zong men ook het Te Deum; en

onmiddelyk na hetzelve wierpen de biechtvaders hunne

roeden voor den voet des kruises neder, ten teeken dat

hunne zending volbragt was , en dat hunne builengewoone

magt ter vergeving van alle zonden een einde had genomen.

Eene andere vinden wy aengeteekend op het jaer 1491 :

deze nam aenvang te Vespertydvóór O. L. Vrouw-Boodschap,

en duerde tot Paschen ; ende men gaf inden offer voor een

dagh hner vier stuivers.

Niet minder merkwaerdig waren de plegtigheden , die

!
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in 1501, by de afkondiging van het Gulden Jaer, plaets

hadden. Die afkondiging geschiedde den 4.° Maert op

Quatertemper-Woensdag; en, naer luidt derzelve, zoude

gratie a pena et culpa een half jaer duren. Daerby werden

drie weken lang ingeroepen alle schuldenaers , dieven , roo-

vers, moordenaers, overspelers, die binnen den omtrek

van vyftig mylen woonden, en degenen buiten dien omtrek

gedurende vyf weken. De Hs. chronyk, welke dit eene en

andere meldt, laet hierop de beschryving volgen van de

inhaling van den pauselyken Kommissaris, Petrus Quieke,

Bisschop van Doomyk, en drager der aflaelsbulle. Yooraen

gingen de ambachten en schutteryen , wel met vyfhondert

brandende toortsen. Daerna volgden de Wethouderen , de

geestelykheid en de ridders, waervan sommigen tepaerd.

Vervolgens kwam de Markgraef met het eosten (quid?)

van Bethlehem , en twee ruiters met de banieren van den

Paus. Dan volgde een Kanonik te paerd, dragende eene

soort van rood fluweelen vaendel, aen hetwelk ook de

aflaetsbuUe hing. Ëindelyk kwam ook de Bisschop van

Doomyk, met de Abten van S. Michiels en S. Bernaerds,

allen met hun gevolg te paerd. In deze volgorde begaven

zy zich naer O. L. Vrouwekerk, waer de bulle werd afge-

kondigd. De zeven kerken, welke men moest bezoeken

,

waren de vier binnen-parochiën, en de kerken der Nor-

bertynen, Predikheeren en Karmelieten ; en e/cA Aui^maii»

voegt er onze schryver by , moest geven zooveel aU ky ver*

teerde met syn huisgesin binnen een weke,

Maer het was vooral ten tyde van Paus Julius II,

(1505-1513) dat de afkondiging van aflaten uitermate toe-

nam. Die beroemde kerkvoogd had besloten, Bome met

(i \
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eenen tempel te begiftigen, die dengenen van S. Sophia van

Konstantinopel zou overtroffen hebben, ja de schoonste der

wereld zou geweest zyn ; en de daertoe noodige middelen
werden grootendeels in de aflaten gevonden. In dit tydvak

lalt dan ook de groote gratie a pena et culpa, welke hier in

1509 van Rome kwam. Dezelve was bestemd, zoo onze
chronykschryver zegt, om gelden ter bekostiging van den
oorlog tegen de Turken te verzamelen , en werd onder de
aertsbisdommen van Trier, Mentz en Keulen gelegd, wes-
halve hy te Antwerpen, dat toet Kameryk onder het aerts-

bisdom van Biemen behoorde, niet mogt komen. Onder-
tusschen legde men hem te Hulst, en te Eeckeren, een dorp
een paer mylen van onze stad , werwaerts eene ontzettende

menigte volks henen trok. Dan, die menigvuldige aflaets-

predikatiën gedyden , wy moeten het wel zeggen , geenszins

tot het welzyn van de godsdienst ; ten tegendeele , en het

ergelyk misbruik, dat er van gemaekt werd, bragt de groote

Beformatie in de wereld , gelyk wy weldra zullen zien.
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Koophandel van Antwerpen op het einde der XV.« en in hel begin

der XVI.« eeuw. — Nydige poogingen van Sluis om onzen handel te

lienadeelen. — Aenkomst der Portugezen en andere natiën. — De
Hocbstetters en Fuggers. — Bisscboppelyke diplomen omtrent de
vreemdelingen. — Koopmansgild opgerigt. — Traktaet van inter-

cours met Engeland. — Ontwikkeling der reedery en visschery. -^

Voornaemste handelsartikels. — Prys van het zout. — Stapel der
aluinen. — Noordsch was. — Engelsche lakens. — Onderscheidene

Lakenhallen. — Fruithandel. — De eerste suikers. — Peper- en
speceryhandel. — Veuetiaensche galeijen ingehaeld. — Handelsmagt
van Antwerpen. — Marten Beheim, ontdekker van Amerika. —
Pelgrimslogten van Dirk van Paschen. — Tol van Yersikeroir naer

elders verlegd. — Haringtol aen de Stad in pacht gegeven. —
De roertol van Rumpst. — Nieuw verdrag met de Engelscben. —
Bemerkingeu desaengaende.

Met de glansryke regering van Philips de Schoone was

de gouden eeuw voor den antwerpschen koophandel aen-

gebroken; en onze stad stond nu met reuzenschreden tot

dit toppunt van grootheid, magt en vermogen te vorderen,

welk haer door de gansche wereld beroemd heeft gemaekt.

Doch alvorens dit toppunt te bereiken , had zy nog eenigen

tyd tegen Brugge te kampen , dat op verre na nog niet zoo

merkelyk was vervallen, of het mogt in 1486, in eenen

enkelen dag, honderd vyftig schepen zyne haven zien

binnen zeilen. De byna gestadige oorlogen der Vlamingen

tegen Maximiliaen toefden echter niet, de handelsbe-

trekkingen der Bruggelingen duchtig te knakken. Reeds ten

tyde van Maria van Bourgondië was hunne bezorgdheid

»

if öl,
j
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wegens het verloopen huns handels, opgewekt geworden
;

en het was om dit verloop eenigermate te stremmen , dat
zy ondernomen hadden, de vrye vaert op Antwerpen te

dwarsboomen, door het aenleggen eener schans te Calloo.

Hoe slecht deze onderneming voor de Vlamingen uitviel

,

hebben wy in het vorige hoofdstuk gezien.

Na het vernielen der schans van Calloo, nam het herwaerts
verloopen der Vlaemsche nering hand over hand toe

;

en het vorstelyke Brugge geraekte dagelyks in dieper ver^
val. De haven van Sluis, langs welke de meeste schepen
naer Brugge voeren, werd een roofnest van de heffe der
Hoekschen en Kabiljauwschen, welke uit Hollanden Zee-
land waren gevlugt. Zoo groot was de stoutheid dezer
kapere, dat in 1489 noch heude noch koggeschip, naer
Antwerpen of Bergen-op-Zoom kon varen, zonder van
galeijen of roeibargiën begeleid te wezen (1). Zelfs nog in

1492 moest eene oostersche vloot met koren geladen,
van Walcheren naer Antwerpen met negen oorlogschepen
begeleid worden, a om die van Sluis wille » (2).

Met den koophandel van Brugge ging ook de reedery
van Sluis te niet. Dat de ingezetenen dezer laetste stad
zulks met leede oogen aenschouwden , spreekt van zelve;

«n om onzen handel afbreuk loetebrengen , schroomden
zy niet de hatelykste middelen by de hand te nemen;
zooverre zelfs, dat zy voor vier pond groot een karel uit-

huerden, om twee galeijen, die hier aen de Werf met goe-
deren waren gekomen, in brand te steken. Gelukkiglyk

II

(1) Reygersbergh
, Chronyke van Zeeland, bladz. 218.

(2) Hs. chronyk op het provinciael archief.
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werd die onverlaet nog in tyds gevat , eer hy zyn afschuwe-

lyk ontwerp had kunnen ten uitvoec brengen ; en in Juny

1492 ontving hy met het zwaerd zyn welverdiende loon. De

nydige Sluizenaers, hun boos opzet aldus verydeld ziende»

wilden het echter niet opgeven. In October van het gemelde

jaer wapende zy zeven oorlog- of kaperschepen , en zonden

dezelve in de Schelde, om de vaert op den stroom te

beletten. Zoodra de Antwerpenaers dit vernomen hadden

,

rusteden zy op hunne beurt vyf vaertuigen ten stryde uit,

en stuerden ze de rivier af. De twee eskaders geraektea

slaegs by Arnemuiden; het gevecht duerde drie uren, en

welligt zouden die van Antwerpen er met weinig eer afge-

raekt zyn , hadden eenige portugesche schepen , die daer

omtrent lagen, hun geenen bystand geboden; en, door deze

hulp versterkt, wonnen zy vyf sluische schepen (i).

Deze zege droeg bare vruchten , en op den duer was de

verhuizing uit Brugge niet meer te bedwingen. De schepen

uit Portugael , welke hier in grooten getalle begonnen aen-

tekomen , voeren by voorkeur naer Antwerpen , alwaer zich

ook reeds vele portugesche huizen hadden gevestigd, van

welke verscheidene uitermate ryk waren. In 1490, kregen

zy van hunnen Koning Ëmmanuël, eenen Facteur of Consul,

om hunne aengelegenheden te besturen (2). De Stad schonk

hun den ^O."" November 1511, een groot en schoon huis,

gestaen in het Kipdorp, hetwelk zy van heere Gillis de

Schermere kwam aentekoopen. Dit gebouw is daervan het

Huis VAN Portugael genaemd gebleven (3).

(1) Hs. chronyk op provindael archief.

(2) Reygersbergh , Chronyke van Zeeland, bladz. 221.

^) Hier is sedert 4817 de kazerne der Pompiers. — Aenteekening

m
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Ook de Spanjaerden, Venetianen , Genuëzen, Floren-
lynen en Milanezen, braglen hunne kantooren herwaerts.

Onder deze laetsten hemerkte men Jan Karel d'Affaitadi

,

een edelman van Cremona, die zich hier omstreeks het

jaer 1498 kwam vestigen, en wiens zoon uitstekende dien-

sten aen de Stad bewees, gelyk wy later zullen zien. De
Buonvisi, van Lucca, hadden hier insgelyks een kantoor,

hetwelk in 1551 bestuerd werd door Simon Turchi , die

in den tyd eene treurige vermaerdheid bekwam, wegens
den verschrikkelyken moord door hem gepleegd aen Jero-

nimo Deodati, een ander Lucchezer (1).

Maer de magtigste handelshuizen, die zich in onze stad

vestigden, waren ongetwyfeld de Hochsletters en de Fug-
gers, beiden van Augsburg.

Het eerste werd geslicht door twee gebroeders, met name
Johannes en Ambrosius. Den 29." November 1486 kochten

zy hier van Jan Daneels, lakenbereider, eene groote erve

met deftige wooning en uitgestrekte pakhuizen, gelegen in

de naer hen genaemde Hochstettersstraet, welke in 1528
over die erve werd getrokken (2),

verdient het, dat een dezer Consuls, Rodrigo Fernandez, den 8.»

January 1528, het huis van Immerseel kocht, later hel Vetkot genaemd,
gestaen in de Lange-Nieuw-siraet, n. Ii68. Heere Jan van Immerseel

,

Markgraef van Antwerpen, had in U96, in dat huisde fraeije golhische
kapelle gebouwd , welke thans nog in wezen is.

(i) Het verhael van dezen moord , medegedeeld door wylen den
geleerden Willems, is te lezen in zyn Belgisch Museum, Vl.'^deel,
bladz. 256. Deodati lot eene maeltyd genood zynde , werd door Turchi
en zynen knecht in eenen klampzelel verraderlyk omgebragt. De
beide moordenaers werden echter aengehouden. Turchi werd op de
Groote Markt van Antwerpen levende verbrand, en zyn knecht werd
te Aken gerabraekl.

(2) Men vindt in de sudsprotocollen , dat de voornaemste huizing in
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lil'.

Wat aengaet de Fuggers of Fokkers, daer is niemand, die

er niet heeft van hooren roemen. Zy kwamen zich bier

omstreeks het jaer 1505 nederzetten; en waren niet alleen

de ryksle kooplieden van Antwerpen en de Nederlanden,

maer ook van gansch Europa. Zy bewoonden een huis op

de Steenhouwersvest (4), en waren wegens hunne liefheb-

bery in hengsten, zoowel als wegens hunne verbazend

groote schatten bekend. Onverminderd de tonnen gouds,

welke Keizer Karel van hen ter leene bekwam, bevindt

men , dat zy aen den engelschen Koning Hendrik VIII de

som van 152,000 pond sterl. (3,800,000 frs.) leenden, en

aen Ëduard VI, by de hervorming van het engelsche

muntstelsel, 129,000 Carolusgulden (2). Men zou de Fug-

gers te regt de Rothschilds der XVI.* eeuw kunnen noemen;

ook is van hen het woord fokker in den wandel gekomen

,

om een by uitstek schatryk man te beteekenen.

Deze toevloed van vreemdelingen leverde echter ook

zwarigheden op, namelyk in zekere geestelyke zaken. Dit

blykt inzonderheid uit een diploom van Henricus de Bergis,

Bisschop van Kameryk, van 13 January 1491, waerin

betoogd wordt, dat de menigvuldige vreemdelingen, welke

1S38 wederom werd verkocht aen zekeren Jan de But, mits 3929
Carolusgulden en 6 stuivers (Zie de aenteekening op Alhrecht Durer^s
Reize in de Nederlanden, bladz. 72).

(1) Dit is het huis n. 794. Hetzelve bad eenen fraeijen toren ; maer is

nu door de vele verbouwingen en veranderingen onkennelyk gemaekt
(Zie in het beroepen werkje, bladz. 44).

(2) Zie William Jacob , An historical inquiry into the production and
eonsumption of the precious metals , Vol. l, pag. 274, en Vol. II, pag. 28,
alwaer hy ook eene belangryke beschryving geeft van het wonderbare
geldvermogen dier familie.
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zich te Antwerpen bevonden , meermalen tot het plegen van

misdaden aenleiding gaven ; welke dan noodwendig gevolgd

werden van het uitspreken van een interdict, en de opschor-

ting der goddelyke diensten. Daerora beval de Bisschop,

dat zulk een interdict, op verzoek der inwooners, onmid-

delyk zou mogen worden opgeheven , en dat het in allen

gevalle niet verder dan vyftien dagen zoude mogen gerekt

of verlengd worden (1). Dit diploom was vooreenen termyn

van twaelf jaren gegeven , en vermoedelyk een uitvloeisel

van het verdrag denzelfden dag tussclien den Bisschop en de

Stad by scheidsmannen gesloten, en inhoudende, dat de
kerkelyke jurisdictie zich slechts zoude mogen uitstrekken

over de testamenten, huwelyks-contraclen en geestelyke

goederen (2).

Het is waerschynlyk, dat de misdaden, waerover de

Bisschop klaegt, slechts bedreven werden door die klasse

van gemeene vreemdelingen, welke men in alle groote

zeesteden aentreft : lieden van allerlei landaerd, geluk-

zoekende wereldburgers, zonder eigentlyk beroep, zonder

vaste woonplaets, en zonder andere gekende bestaenmidde-

len, dan de kunst om liglgeloovigen te misleiden. Doch wat

onze kooplieden zelven betreft, die waren te deftige mannen,

dan dat het bisschoppelyk diploom hun in eenigermate

kon hebben aengegaen.

Men zou hier overigens, als een bewys hunner ordeliefde,

kunnen aenvoeren de instelling van zekere maetschappy.

Sommige schryvers hebben gemeend, dat dit genootschap

0) Oorkonde op het archief, lade N, n. 299.

(2) Ibidem, lade N, n. 298.
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eene handelmaetscbappy was; maer wy houden het hoog«

stens voor eene soort van gild, gelyk er toen voor de andeie

ambachten bestonden. Het octrooi van instelling, van 5 Mei

1485, zegt inderdaed, dat de maetschappy werd opgerigt,

om de kooplieden onder regel en ordonancie te brengen.

Verders werd daer bepaeld, dat het genootschap zoude

bestuerd worden door vier meesters, die, met goedkeuring

der leden, eene gemeene beurs zouden mogen maken ; ieder

moest volgens zyn vermogen in deze beurs bydragen, en de

weigerigen konden verwezen worden in eene geldboete ten

behoeve van de Stad, het genootschap en O. L. Vrouwe*
kerk, elk voor een derde (i).

Dit alles is weinig toepasselyk op eene eigentlyke handel-

maetscbappy, welke slechts uit een bepaeld getal deelne-

mers bestaet, en bepaelde handelsverrigtingen ten doel

heeft. Hier werden al de kooplieden zonder onderscheid by
het genootschap opgenomen ; dat dus niets anders dan een

K00PMANSGU.D zal geweest zyn, in hetwelk ieder voor zyne

byzondere rekening handel dreef, mits de tuchtverordenin-

gen nalevende, en de algemeene belangen des koophandels

helpende veixledigen.

Onder deze betrekkingen had ons Koopmansgild wonder
veel overeenkomst met de in 1845 te Antwerpen opgerigte

Handels-Associatie; en, gelyk deze, bewees het uitstekende

diensten. Trouwens, het was op zyne dringende vertoogen by
den Hertog van Bourgondië, over de knevelaryen, welke
onze kooplieden in Engeland moesten verduren, dal er

onderhandelingen werden geopend, welke ten gevolge

(I) Van Meieren, Uist, der Nederlanden, I.« Boeck.

badden, dat er in 1495 tusschen Philips de Schoone en
Koning Hendrik VH een eeuwig Traktaet van intercours
werd gesloten

,
en de wederzydsche gelykslelling van reglen

voor de beide volkeren werd bepaeld (i).

Maer indien de Aertshertogen Maximiliaen en Philips

zich door dit traktaet en verdere maetregels voor den koop-
handel gunstig gestemd toonden; aen eene andere zyde
bragten zy denzelven groote nadeelen toe, door de veelvul-

dige en kort op elkander volgende veranderingen, in de
waerde der munten; welke- nu eens rees, en dan weer
daelde, zondereenige noodzakelykheid , en in het uitslui-

telyk belang der geldmannen en bewindslieden (2).

Tot dusverre hadden de Antwerpenaers slechts kleine

schepen, goed voor de kustvaert op Engeland en Holland;
en ook binnenschepen

, zooveel als eenige stad in de Neder-
landen. Reeds in een vorig hoofdstuk bestatigden wy de
daedzaek, dat men hier onder Philips de Goede oorlog-
schepen bouwde. Van het jaer 1440 tot in 1464 deed hy er

(1) Rymer, Acla Angliae, Lib. XII, pag. 378.

(2) Men zie daerover inzonderheid een Chronykje van 's Hertogen-
bo9ch, in hel Ill.e Deel des BeUjisch Museum's. Als in betrekking tot het
toenmalige muntwezen

, vermeenen wy bier het volgende uit Papebro-
chius, Annales Antv., Tom. Il, pag. \% te moeten neêrschryven : « De
» myten, de geringste koperen munt, welke er bestond, werden in U59
» afgeschaft en verboden

; eventwel bleef de naem nog langen tyd door
» geheel Braband in gebruik , even als in Vlaenderen de seskens. Later
» was de kleinste koperen munt het negenmanneken, van welke er drie
» in een oordje gingen. De negenmannekens werden veelal gebruikt
» om de bedelaers bestkoop doortezenden ; maer ook deze munt werd
» weldra zeer schaersch

, doordien de bedelaers dezelve zochten te
» vernietigen

,
opdat men zoude gedwongen worden hun geheele oorden

» te geven. »
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op zyne eigene kosten tien van verschillende grootten be-

ginnen. Onze geschrevene Anmles, uit welke wy dit oplezen,

voegen er ten overvloede by, dat hier in 1485 eene oorlogs-

galjoot werd op stapel gezet; nadat dezelve volbouwd was,

werd er eene zingende misse aen boord gedaen, en het vaer-

tuig gedoopt met den naem van Christoffel des H, Ryks, De
groote handelschepen , met name galeijen, waren toen echter

nog niet gemeen, aengezien derzelver aenkomst in de chro-

nyken als iets byzonders wordt aengeboekt. Van drie

venetiaensche galeijen , welke op S. ürbanusdag in Mei U90
voor de stad verschenen, en hier wel vyf maenden bleven

liggen, hadden er twee meersen op; en de vermelding dezer

byzouderheid bewyst, dat de vertooning van meersen toen

eene nog nieuwe zaek was (i). Maer nu begon zich de

reedery te ontwikkelen, en eerst door het aenkoopen van

eenige groote schepen in 1492. Reygersbergh getuigt, dat

onze kooplieden de eerste waren, om zoogenaemde kogsche-

pen, heuden en boeijaerts te bouwen. De reedery voor de

vischvangst volgde deze ontwikkeling, nadat men in 1493,

in de zeeuwsche eilanden hoeksbooten was beginnen te

timmeren, in plaets van ranke pinkskens en slabberscheep-

jes, tot dus verre in gebruik. Toen ook begon men den

visch te zouten en naer buiten te vervoeren ; want voorheen

plagt men dien versch of gedroogd te verkoopen, en slechts

voor het binnenlandsche verbruik (2).

(i) Meersse. — Kiliaen verklaert dit woord door corbis navis, galea
navis

, scheepskorven. De ronde houien zolderingen, welke zich om den
mast van groote schepen bevinden , en welke men thans marsen noemt

,

werden aenvankelyk van wissen vervaerdigd , en waren dus eigentlyk
korven of manden (Zie Weiland, woord Mars).

(2) Reygersbergh, Chronyke van Zeelandl , bladz. 221 en 226.
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Zout, aluinen, was, koren, wol en lakens waren de
artikelen, in welke de grootste handel werd gedreven.
De handel in zout was van de meest winstgevende ; en

hierdoor laet zich verklaren, onverminderd andere voor-
deelen

,
het hevige twisten over den zoutstapel in vroegere

tyden. Pastor Valerius (1), een denkbeeld van de winsten op
dit artikel willende geven, verhaelt, dat men in 1483 een
vat zout te Mechelen aen drie gulden kocht, en dat een
koopman, boven alle onkosten, aen twee schepen zout
vyftien honderd gulden won»

Van de aluinen was hier insgelyks het algemeene stapel
voor de Nederlanden. De Stad had hetzelve verkregen by
charter van Maxirailiaen en Philips, gegeven te Neuremberg
den 18." Juny i491

; en de Landvoogd Albrecht van Saksen
was met de uitvoering dier charter belast geworden (2). De
souverein hief op dit zout een regt van vyf-en-twintig schel-

lingen voor elk last in het land verkocht (3).

Ook het was vormde in de XV.' en XVI.« eeuw een
artikel van uitgebreiden ruilhandel, uit hoofde van de ont-
zettende menigte kaersen en flambouwen , voor de kerken in

Europa benoodigd, alwaer de roomsche godsdienst toen
nog alom heerschte. Het grootste gedeelte van het was
kreeg men uit Lyfland ; en de Hanzesteden ruilden hetzelve

tegen vlaemsche lakens, welke in Rusland sterk gezocht
werden. Novogorod, waer die steden een kantoor hadden,
was de noordsche markt, op welke die handel het meest

n

(1) Chronyke van Mechelen , bladz. 173.

(2) Lade N, n. 301 ; en Rood Fïuw. Boeck , fol. 96.

(3) Rapport de iSQS.Ms.

1
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werd gedreven. Van daer ontving men ook timmerhout,

koper, yzer, honing, kemp en bontevellen (1).

De engelscbe schepen bragten ons uit de verschillende

havens van Groot-Brittanje, zout, koren en lakens. Om
van den ontzettend grooten aenvoer van dit laetste artikel

een denkbeeld te geven , zal het genoeg zyn hier aentetee-

kenen, dat er in de Sinxenmarkt van den jare i'iSS, volgens

eene Hs. chronyk, hier omtrent zes-en-twinlig duizend

lakens uit Engeland te koop gebragt werden. Vele engel-

sche vaertuigen, uaer Antwerpen bestemd, vergingen op de

vlaemsche kusten , by den storm , die den 27.° September

1477, den SS. Cosmas en Damianus vloed zoo hoog opzette,

dat hier de gansche Burgt vol water stond (2).

Behalve de engelsche lakens , kwamen er hier ook menig*

vuldige uit het binnenland, vooral uit de Kempen, aen de

markt. Wy hebben bereids gewag gemaekt van de Liersche

Lakenhal, n. 2595, in de Hoogstraet. Luidens de eigen-

domsbrieven heet dit huis nog de Halle van Lier , of de

TuRNHOUTscHE Halle. Dit lact veronderstellen , dat de

Lierenaers dit lokael aen de Turnhouters overlieten, ofwel

dat zy hetzelve beiden in het gemeen bezaten. Het huis

daernevens (n. 2594) heet de Halle van Weert, waeruit wy
vermoeden, dat de lieden van dit limburgsch stadje, hier

ook zulk een beluik voor hunne lakenwevers hadden. Dit

is zeker, dat hetzelve met ons betrekkingen van zekere

aengelegenheid had, en dat zyne inwooners naer onze jaer-

markten kwamen. Slechts in 1507 werden zy, by het

(1) Altmeyer, Hist. des relat, des P, B. avee Ie Nord, pag. 370.

(2) De Smet, Kronyk van Flaenderen, LXVI.» Kapittel.
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inblazen van den marktvrede, van denzelven uitgesloten;

omdat zy die van Roermonde hadden gespysd, en zich aldus
als vyanden hadden gedragen ; « maer, voegt onze Hs. chronyk
» er by, na eene maend was het wederom peis, en ons volk

» lag daerin.» Ook de Halle van Herenthals lag in de Hoog-
straet, belendende den grondeigendom van Peeter Pot (1).

Almede was de fruithandel hier in voege gekomen. In

Sprokkelmaend 1490, zegt onze Hs. chronyk, kwam er
eene spaensche vloot in Walcheren aen , en derzelver lading

werd op kleiner vaertuigen ^ naer Antwerpen verscheept.

Deze lading bestond uit wol, siroop, wyn, olie, vygen,

rozynen en speceryen. Reygersbergh heeft van zynen kant

aengeteekend, dat hier in 1501 uit Spanje zooveel schepen
aenkwamen, geladen met araengeappels , dat men ze beter

koop kon bekomen , dan de gewoone zeeuwsche appels (2).

Later, toen men de oranjeappels ook in groote hoeveelheid

uit Messina begon aentevoeren , noemde men ze by samen-
trekking appelsienen.

Alhoewel de suiker van in de XV.« eeuw bekend was

,

in het begin der XVL« was zy nog eene zeldzaemheid. De
eerste zeeuwsche schepen, welke dat zoet uit de Kanarische

eilanden aenvoerden, landden in 1507 te Antwerpen. Deze
Kanarie-suiker werd op de markt drie grooten het pond
aengeboden; doch de suikerbakkers weigerende dien prys
te besteden, bleven de kooplieden de suiker een half jaer

in magazyn houden, en verkochten ze op Vastenavond

(!) Deze laetste vindt men vermeld in de charter der fondatie van
Peeter Pot, van het jaer U45 (Zie bladz. 350 dezes deels, en Diercxsens,
ll.« Deel, bladz. 282).

(2) Reygersbergh, Chronyk van Zcelandt, bladz. 245.

DEEL III. ^2
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1508, aen twee blanken het pond (1). Albrecht Durer

berigt ons, op welke wyze de suiker te zynen tyde werd

gebruikt, tly verhaelt namelyk, dat hy in 1520 te Antwer-

pen zynde, door Rodrigo Fernandez, consul van Portugael

,

vereerd werd met een vatje van ingelegd suikergoed, van

allerlei soort, cUierin ook eene doos met kandysuiker, twee

groote schotels met banketsuiker, marsepein en allerhande

suikerwerk, benevens eenige stukken suikerriet (2).

Vyf jaer nadat Vasco da Gama de Kaep de Goede Hoop

was omgezeild en het middenpunt der handelswereld , dat

zich te Venetië bevond, aldus had verplaetst : namelyk in

1503, landden de eerste portugesche schepen uit Oost-

Indië te Antwerpen, en braglen hier de speceryen van de

kust van Roromandel. Desgelyks werd hier in 1504, uit

Calicut, eene overgroote menigte peper — men zegt wel

duizend scheepstonnen of twee honderd duizend pond —
ingevoerd, behalve meer andere speceryen. Zekere Nikolaes

van Rechtergem , kocht dezelve , en zond ze naer Duitsch-

land (3). Eerst meende men daer, dat zy vervalscht waren

;

maer weldra werd derzelver deugdelykheid erkend; en

te beginnen met 1516, ontving Duitschland schier al zyne

speceryen langs Antwerpen.

De Yenetiaensche galeijen bleven ondertusschen onze

haven jaerlyks bezoeken. Degene die hier den 1.° December

1504 de rivier opzeilde, werd door zes heuden, op welke

zich onze zes Gilden bevonden, onder vele losbrandingen

(1) Antwerjisch Chronykje , bladz. 4.

(2) Albrecht Durer in de Nederlanden , bladz. 45.

(>) Beschryving mn Antwerpen, bladz. 40 en Hs. Chronyk.
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heerlyk ingehaeld. Vóór zyn vertrek had de patroon de
eer. Hertog Philips de Schoone met zyn gevolg aen booixl
op een banket te onthalen. Twee andere venetiaensche
vaertuigen, die hier in February eu Maert 1505 aenlandden,
werden met niet minder eere ontvangen. Den 19,^ April
wezende Beloken Paschen, gingen de Wethouderen met
den Abt van S. Michiels in een dier vaertuigen banketeren.
Nog twee andere galeijen voeren hier den 19." December
1507 binnen

; de landvoogdesse Margareta van Oostenryk,
bevond zich toen te Antwerpen, en nam den 9.- February
1508, met haer hof en de kapiteins het noenmael aen boord
van een dier schepen, welke op Vastenavond wéér wegvoe-
ren. Eindelyk in Augusty 1510 kwam hier uit Alexandrië
(Egypte) een met speceryen bevracht venetiaensch meer-
schip aen (1).

Die speceryhandel moet overigens zeer winstgevend zyn
geweest, daer onze uitreeders eenige jaren daerna op de
gedachte kwamen

, om kaneel en nagelen voor eigene reke-
ning uit de Oost-Indische eilanden te ontbieden ; maer
hunne eerste pooging was niet gelukkig. Van drie schepen,
welke zy op avontuer naer de Molukken afzonden, kwam
slechts één terug

; de twee andere werden in zee verlaten,
deels wegens eene sterfte onder de manschap, en deels
wegens eene lekkaedje, welke het onmogelyk was in eene
bekwame haven te stoppen; want de Portugezen, die zich
den alleenhandel der speceryen hadden aengematigd, onder-
schepten de schepen van al de andere volkeren, welke zy
bevonden dien handel mede te dryven. De speceryen door

(1) Hs. Chronyk op het provinciael archief.
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het behoude teruggekeerde schip medegebragt , werden

den 21." January 1523, Ier stadswage van Antwerpen

openbaerlyk verkocht (i).

Deze verplaetsing van den speceryhandel werd overigens

de genadeslag voor Brugge's zeevaert. De weinige reeders

en kooplieden, welke nog in die stad gebleven waren,

verhuisden allen herwaerts : Duitschers en Oosterlingen,

Portugezen en Spanjaerden, Florentynen en Genuëzen,

allen vestigden zich te Antwerpen; ja zelfs in 4509 kwamen

nog eene menigte zeeuwsche handelaers zich hier neder-

zetten. De koopvaerdyvloten bezochten de vlaemsche havens

niet meer, en de beweging der groole scheepvaert beperkte

zich binnen de Schelde. De levendigheid, welke op den

stroom heerschte, vooral omtrent het tydstip der jaer-

markten, laet zich uitmeten door deze byzonderheid , dat

den 22." Juny 1518 hier twee galeijen en dertig meerschepen

met allerlei goed bevracht, uit Venetië aenkwamen (2). Dit

alles moest natuerlyk bydragen , om den antwerpschen

handel verbazend te ontwikkelen. Yicenzo.Quirini, gezant

van Venetië by Philips de Schoone, getuigt dan ook in zyn

verslag over den toestand der Nederlanden in 1505, dat

Antwerpen alleen toen bereids zooveel handel dreef, als

Brugge en al de nederlandsche havens te samen, terwyl het

tevens aen tollen en uitgaende regten een jaerlyks inkomen

had van 150,000 dukaten (3).

Onder betrekking tot de zeevaert en ontdekkingsreizen

(1) Antwerpsch Chronykje, bladz. 21.

(2) Ibidem, hlikdi.U.

(3) Willems , Belgisch Museum , V.« deel , bladz. 12.

welke toen veelvuldig ondernomen werden, moeten wy hier
spreken van Marten Beheim, die, hy moge by den nazaet
zoo grooten roem niet verworven hebben, als Christoffel

Columbus en Vasco da Gama, niettemin iets tot de uitbrei-
ding van de aerdrykskunde moet hebben bygedragen.

Die Marten Beheim was een Neuremberger te Antwerpen
woonachtig, die, hier met eenige Portugezen kennis gekre-
gen hebbende, met dezelve naer het eiland Nieuw-Vlaen-
deren voer. Dit eiland was in 1445 ontdekt geworden door
Jacob van den Berg, van 'Brugge, die hetzelve aldus ge-
noemd had; thans heet het Fayal, zynde een der Azoren.
De Vlamingen hadden daer eene volkplanting aengelegd,
over welke Jacob Hurter, Heere van Moerkerke, het gezag
voerde, met wiens dochter onze Neuremberger trouwde.
Toch hield hy geen lang verblyf op het eiland : in 1484,
vertrok hy op verdere ontdekkingen, met den bekenden'
portugeschen zeevaerder Diego Cam. Aen beiden komt dus
de eer toe der ontdekking van Congo of Neder-Guinea, op
de westkust van Afrika (1).

Beheim, in 1492 te Antwerpen teruggekomen zynde,
ging zich te Neuremberg vestigen, en gaf er het verhael
zyner reizen in het licht. Wy hebben dit werk niet kunnen
te zien krygen; maer het moet allerbelangrykst zyn voor
de aerdrykskunde. Trouwens, in het Colombian Magazine,
een tydschrift dat in 1790 te Philadelphia verscheen, vindt
men eenen brief, medegedeeld door zekeren heer Otto,
en aen doctor Franklin geschreven : de eerste beweert
daerin, op V17 waerschynlyke gronden, dat onze Beheim,

(1) Bulletin de VAcadémie de Bruxelles, Tom. VI, 11.^ parlie, pag. 181.
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reeds zes jaer vóór den togt van Columbus , Amerika zou

hebben ontdekt, en wel byzonder de kusten van Brazil en

Patagonië, benevens de zeeëngte , welke de straet van

Magellaen wordt genoemd (i).

Op dit tydstip was het doen van bedevaerten naer Jeru-

salem onder de grootste boetpiegingen gerekend, welke

men eenen zondaer kon opleggen, en zeker niet ten on-

regte ; maer de reis over land was aen zooveel ongemakken

en gevaren, beletsels en vermoeijenissen onderhevig, dat

zeer weinige pelgrims van zulken togt terugkeerden. De

minste ramp, welke hun kon overkomen, was door de

Turken in slaverny te worden gebragt, of door struikroo-

vers te worden uitgeplonderd.

Deze staet van zaken bragt zeker antwerpsch reeder, met

name Dirk van Paschen, op het denkbeeld, dat hy eene

heerlyke onderneming doen zoude, zyn schip voor de kusten

van* Syrië uitrustende, om pelgrims derwaerts te voeren,

en ze in de eene of andere haven te ontschepen , van waer

zy langs den kortsten weg over land naer Jerusalem zouden

kunnen reizen. De voorwaerden waren vervat in een regle-

ment, in de fransche, dietsche en latynsche talen opgesteld.

Deze soort van prospectus^ weiH by ettelyke honderde

afdruksels ouder het publiek verspreid. De prys voor

den overtogt was bepaeld op tachtig hongaersche dukaten,

(omtrent negen honderd franks van onze munt). Dit was

waerlyk niet duer, wanneer men in aenmerking neemt,

dat het schip, alvorens naer Syrië te stevenen, ook S. Jacob

van Compostella en de haven van Rome moest aendoen.

(1) Kunst' en Letterbode van 1790, V.* deel , biadz. 49.
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Er heerscht by onze chronykschryvers eenige verwarring

omtrent het jaer der afreis van Antwerpen, doch alles

samengenomen, schynt dezelve in 4511 te hebben plaets

gehad : dewyl men bevindt, dat zy den 8.° October te

Rome waren, van waer eenigen der pelgrims, den 25.°

November, te paerd herwaerts kwamen.

Wat aengaet Dirk van Paschen, dez^e voer eerst den
24." Maert i5i2, met zyn schip de Schelde op. Zoodra
men daervan in de stad kennis kreeg, werden er aenstalten

gemaekt, om onzen zeevaerder intehalen. De Burgemees-

ters, de Schoutet en andere heeren zeilden hem in bargiën

lot Calloo te gemoet, en groetten hem met eene losbran-

ding van groote bussen. Op de Werf stond het Kolveniers-

gild in volle wapenrusting; en by de verschyning van het

pelgrimsschip op de reede, vuerden de Kolveniers insgelyks

uit hunne bussen. De heeren en de gilden leidden de pel-

grims, na hunne landing, heerlyk naer O. L. Vrouwekerk,
alwaer Dirk van Paschen twee groole kanonkogels opof-

ferde, welke door de ridders van Rhodus aen de stad

Antwerpen waren geschonken, waerschynlyk ter gedenkenis

van twee metalen kanons, door onze Wethouderen aen

die vermaerde ridders gezonden (i).

De gelukkige uitslag van dezen pelgrimstogt deed by

andere persoonen de lust onstaen , om er voor eigen reke-

ning ook eenen te ondernemen. Een schip te dien einde

klaer gemaekt (1516), en waerover het bevel aen gemelden

Dirk van Paschen werd opgedragen, stevende dan ook met
nieuwe pelgrims naer de syrische kust. Deze reis echter

I I

' i''

•.- f I

(1) Hs. Chronyk op het provinciael archief.
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werd van den eersten af verhinderd door het te barsten

stooten van het schip op eene zandbank, als het nauwelyks

zes mylen in zee had afgelegd. Ten allen gelukke moglen

de schepelingen er nog het leven afbrengen.

Rampspoediger liep een derde onderneming af. Een schip,

in April i5i8, van Antwerpen uitgezeild, en alweder onder

het bevel van Dirk van Paschen , had de kusten van Syrië

kunnen bereiken, en daer de pelgrims en kooplieden mogen

ontschepen. Dan, nauwelyks aen land gekomen zynde,

werden alle deze lieden door de Turken gevangen en tot

slaven gemaekt. Om hunne vryheid weder te bekomen,

werden zy gedwongen, zich door groole sommen gelds

lostekoopen. Hiermede namen de bedevaerten over zee naer

Jerusalem een einde (1).

Gedurende dit voor onzen handel . zoo merkwaerdig

tydperk, werd de kwestie der watertollen meermalen

aengeroerd , doch veroorzaekte zulk een hevig geharrewar

niet als in vorige tyden.

Vooreerst vinden wy omtrent den beruchten tol van

Yersikeroir aengeteekend , dat dezelve ten jare 1500 naer

Arnemuiden werd verlegd; in 1501 naer Tervere (2), en

eindelyk in 1551 naer Antwerpen zelve, alwaer de Tolkamer

werd ingesteld, dat voor de schippers en kooplieden on-

gemeen groot gemak opleverde.

Van eene andere zyde bekwam de kwestie van den

Haringtol, over welke onder Philips de Goede reeds zooveel

gehaspeld en getwist was , eene nieuwe wending en beslag.

(1) Diercxscns. Antvcrpia , zd A.« 1512, 1514 en 1518.

(2) Reygersbergh, Chr<myk, bladz. 244-245.
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Papebrochius, die in zyne Annales (1) omtrent deze kwestie
het eene en andere heeft aengeboekt, heeft dezelve, of liever

de by hem beroepen charters, zeer kwalyk begrepen, en byna
zooveel misstellingen in de dagteekeningen als in de daed-
zaken begaen. Daerom vinden wy het oorboorlyk deze zaek
volgens de echte oorkonden wat nader optehelderen.

Gedurende het groot proces met de tollenaers van
Yersikeroir, schynen er door de Stad verscheidene poogin-
gen te zyn gedaen geweest, om de scheepvaert van den
Haringtol te ontlasten. Na vele woordenwisselingen kwam
men eindelyk in 1467 overeen, dat de stad Antwerpen
gemelden tol voor vier jaren in pacht zou nemen, aen den
jaerlykschen prys, welken de hertogelyke ontvangers daer-
voor alstoen betaelden. Daerby was bedongen, dat men
ondertusschen zoude onderzoeken hoe het met den Haring-
tol eigentlyk gelegen was; werd er dan bevonden, dat
dezelve ten onregte geheven werd, dan zou de Stad vry en
kwyt zyn van allen pachtloon, en de tol moest afgeschaft
blyven. Maer indien de daertoe benoemde kommissarissen,
het binnen den gestelden termyn niet konden eens worden,
dan moest de tol in voege blyven, echter zonder benadee-
Hng van de regten der stad Antwerpen, en degene der
landen van Braband en Vlaenderen. Tot zekering der
pachtsom, verpandde de Stad al hare goederen en degene
barer poorters en ingezetenen , by akt van 4 September
1467, welke den volgenden dag door Karel de Stoute,
die zich toen te Lier bevond, werd bekrachtigd (2).

U

(1) Zie hierboven , bladz. 232.

(2) Groot Pamp. Priv, Boeck , fol. 166.

DEEL III. 45
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Ten gevolge van deze overeenkomst benoemde de Stad

(en niet de Hertog, gelyk Papebrochius zegt) Gillis Spruyt

tot ontvanger van den Haringtol ; welke benoeming door

Karel de Stoute, by brief van 14 July d469, insgelyks werd

goedgekeurd (i).

Die Haringtol was overigens eene voor den handel uiter-

mate drukkende belasting. De Hertogen van Bourgondië

hieven denzelven, in hunne hoedanigheid van Hertogen van

Braband, Graven van Vlaenderen, Holland en Zeeland; en

bovendien hadden verscheidene partikuliere persoonen er

een aendeel in. Dat der bourgondische vorsten bestond

wegens de graeflykheid van Ylaenderen, uit een-en-twintig

haringen en een derde, en wegens de graeflykheid van

Holland en Zeeland uit twee-en-veertig haringen.

In 1477 werd er dan ook door onze Wethouderen by

Hertog Karel een soort van vertoog overgelegd, waerin

zy omstandig ontvouwden , hoe lastig en drukkend de

Haringtol voor Antwerpens kooplieden was, zooverre zelfs

dst de handel in koper, pek, teer, wagenschot, sparren,

rhynsche wynen en allerlei oostersche goederen (2), dagelyks

naer Bergen-op-Zoom verliep. Dierhalve verzocht de Stad,

den Haringtol in erfelyke pacht te mogen houden, ten

einde de kooplieden van denzelven geheel of gedeeltelyk

te kunnen ontlasten. Dit verzoek, omtrent hetwelk de

Rekenkamers van Brussel en Mechelen een gunstig advies

hadden uitgebragt, werd door Maximiliaen en Maria inge-

willigd, by charter van 25 Mei 1479.

(1) Groot Pamp. Priv. Boeck, fol. 205 verso.

(2) Men noemde deslyds oostersche goederen y degene die uit Oost-

land, dat is, van de kusten der Bailische of Oosuee kwamen.
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Het blykt uit deze charter dat er, behalve den Haringtol,
nog een andere tol door den Hertog te Antwerpen werd
geheven, welke de Stad almede in pacht had. Want er werd
by de onderhavige overgaef bedongen , datzy dezen tol op
nieuw voor negen jaren, ingaende met O. L. V. Lichtmis-
dag 1479 (1480 N. s.) in pacht zou nemen, aen den prys
en op de voorwaerde als zy dien voor den termyn van zes
jaer van Karel de Stoute gehad had, welke termvn op
gemelden Lichtmisdag moest eindigen.

De andere voornaemste voorwaerden by de gedachte
erfelyke pacht bedongen, waren, dat de Stad jaerlyks op

• S. Jansdag in den zomer (24 Juny) , aen de hertogelyke
schatkist zoude betalen, voor elk stuk der drie-en-zestig
en een derde van voormelde haringen, acht-en-veertig
stuivers van twee grooten. Zy moest daerenboven in elk van
de drie belanghebbende landschappen eenen manspersoon
stellen

: te welen, eenen voor Braband, eenen voor Vlaen-
deren, en eenen voor Holland en Zeeland, om de geleiden
der haringen in leene te houden ; en telkens dat een dezer
manspersoonen kwam te overlyden, moest de Slad, wegens
relief of verheffing, tien pond parisis van twintig grooten
vlaemsch aen den Hertog voldoen. De lieden en kommiezen
van het domein gaven hunne toestemming aen deze charter,

op voorwaerde, dat die van Antwerpen aen de pachtsom
niets zouden korten voor de tolvryvaert der Mechelaers.
Daerna werd de pachtbrief uitgegeven (1).

By deze onderscheidene conventiën wordt geen gewag
gemaekt van het bedrag des Haringtols, dat den Hertog

;':

"^,

(1) Rood Fluw. Boeck, fol. 82 en 84.
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van Braband moest toekomen. Dit gedeelte bestond uit

een derde, en werd in 1489 aen Jan van Ranst gegeven (1).

Hieruit zou volgen , dat het volle bedrag des tols vyf-en-

negentig baringen was (2); maer zeer waerschynlyk was

dezelve iets hooger, en waren er buiten den Hertog nog

andere belanghebbenden. Inderdaed, de nadering tot het

honderdtal laet veronderstellen, dat dit de eenheid of het

geheele bedrag was; en de charter van 1479 gewaegt wel

uitdrukkelyk van « diversche particuliere persoonen, woo-

» nende in Brabant, Ylaenderen en Zeelant, dien toebe-

» hoorende zyn de haringen en de geleyde van der rivieren

» van der Houten (3). »

Wat daer van moge geweest zyn, het heffen vanden

Haringtol te Calloo, alhoewel nu namens de Stad geschie-

dende, was de scheepvaert nog steeds zeer hinderlyk,

alzoo de menigte van schepen, welke dagelyks de Schelde

(1) Zie nota 2, bladz. 392 dezes deels.

(2) Als Graef van Vlaenderen, namelyk 21 V»
Als Graef van Holland en Zeeland 42

Twee derden 63 Vs
Een derde voor Jan van Ranst 31 «/j

Het geheel 93
Men noemde den tol ook tsheerenghelt , weshalve wy vermoeden, dat

de Hererucapstol , welken wy op onze kaert (II.» Deel, bladz. 62)
op den regten oever des strooms hebben aengeteekend , eigenlyk
Calloo, op de overzyde, was. Verder verneemt men uit den brief van
onze Wethouders, van 1S07, wegens het verplaelsen des bureels naer
Antwerpen, dat de kommiezen zich op eene bulke hielden : unq batteau
OU navire a tout estandars et ensdgnes, armóyes des armes de nottre
tresresdoubte seigneur

(3) Kleyn Pap. Priv. Boeck , fol. 85 verso.
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opvoeren, verpligt waren voor het gemelde dorp, by de kogge
te blyven ankeren, dat noodwendiglyk vele vertragingen ten

gevolge had. Daerom verzochten en verkregen Burgemeesters
en Schepenen, in 1507, dat meergemelde tol naer Antwer-
pen zou mogen verlegd en daer geheven worden ; zonder
benadeeling van de regten des Hertogs, wien het vry stond
den tol, wanneer hy zulks zou geraedzaem vinden, naer
Calloo te doen terugbrengen. De akt , waerby onze Wet-
houderendeze verlegging van den Haringtol afkondigden,

is van 23 Augusly 1507, en in het fransch ; mogelyk omdat
die tael meest in gebruik was by de menigvuldige vreemde
kooplieden

, die zich hier gevestigd hadden ; immers vinden

wy geen andere verklaring voor die byzonderheid. Door
dien akt vernemen wy, dat er voor de ingevoerde goederen

twee stuivers en zes deniers grooten vlaemsch voor het last

moest betaeld worden (i). In het publiek meende men, dat

de Stad den Haringtol voor de som van zestien duizend

Philipsgulden van den Hertog gekocht had ; maer dit was
waerschynlyk de jaerlyksche opbrengst van den tol ten

voordeele des souvereins (2).

Eenige jaren te voren, in 1497, had de Stad van

Philips de Schoone verkregen , dat de naer herwaerts

bestemde bieren en eetwaren zouden vry zyn van den Roer-
tol, welken men te Rumpst betaelde. De oorsprong van

dezen tol is vry zonderling. In 1438 en 1444 voerden de

>

'<

(1) Wy vermeenen aldus te moeten verstaen de volgende regels van
hei Antwerpsch Chronykje : Anno 1507 kocht de Stad den tol op de
Honte voor zestien duysenl Philipsgulden.

(2) Papebrochius, AnnaUs Antv., Tom. I, pag. 397-422.
ïj

I
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I

Mechelaers proces over denzelven tegen de inwooners van

Rumpst ; en om te bewyzen, dat hy ten onregte werd ge-

heven, verhaelden zy, dat er in vroegere tyden by den

samenvloed der Dyle en der Nethe, een melaetsch man
op het water woonde, in een met stroo gedekt schuitje,

die al de voorbyvarenden om eene aelmoes bad. Van de

eenen ontving hy een stuk brood, van anderen eenen

kleinen penning, en van nog anderen niets. Deze man
overleden zynde, stelden de heeren van Rumpst eenen

anderen van hunnentwege in zyne plaets. en begonnen,

onder de benaming van Roertol, de betaling te eischen,

eerst van eene myt, daerna van eenen engelschen, en ein-

delyk van eenen brabandschen gulden; en deze steeds

toenemende aenmatigingen verwekten gedurig klagten van

wege de omliggende steden, aen welke Hertog Philips,

door zyne charter van 19 Juny 1497, een einde stelde, ten

minste voor hetgeen Antwerpen betrof (1).

Omtrent vyf jaren daerna gelukten de Engelschen, die

hier overigens, gelyk men gezien heeft, reeds groote voor-

regten genoten , ons Magistraet een nieuw en voor hen zeer

voordeelig verdrag aftedwingen. Deze overeenkomst werd
getroffen ten gevolge van verscheidene geschillen en moeije-

lykheden, welke tusschen engelsche en antwerpsche koop-

lieden gerezen waren ; en namelyk om twee sinds lang bangige

gedingen te eindigen. Het eene dezer gedingen werd gevoerd

tusschen William Mingham , engelsch koopman, en Jan Pels

en deszelfs deelgenooten : het andere tusschen den Engelsch-

man William Bele en den AntwerpenaerNikolaes Jongelinck.

(i) De oorkonde op het archief, lade N, n. 303.

h
I
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Er werd omtrent deze twee processen overeengekomen,
dat dezelve door de Burgemeesters, Schepenen en andere
antwerpsche regtsgeleerden zouden herzien worden ; en
dat men ze volgens den inhoud van de privilegiën ' der
Engelschen zou uitwyzen, binnen de veertig dagen na de
sluiting des verdrags. Deze termyn van veertig dagen werd
mede voor alle andere latere gedingen in het algemeen
bepaeld. Ingeval Jan Pels of Nikoiaes Jongelinck over het
vonnis der antwerpsche regters by het Hof van Braband
mogtenin beroep gaen, dan moest de Stad de kosten van
dit beroep voor de Engelschen betalen, zoowel als by
andere processen die zouden ontstaen uit aenkanting tegen
de privilegiën der Engelschen.

Wat de Anlwerpenaer Peeter Dantyn tegen de engelsche
kooplieden mogt misdaen hebben, is ons niet gebleken;
maer er werd bepaeld, dat onze Wethouderen zonder uit-'

stel en met alle onparlydigheid regt zouden doen op al de
klagten, eischen en criminele zaken, door de engelsche
kooplieden tegen dien persoon ingespannen.

Theodoor van Cuyck, gewezen onderschoutet. die het
opzigtens de Engelschen zeer bont schynt te hebben ge-
maekt, kreeg insgelyks in het verdrag byzondere melding.
Ten zynen aenziene werd bepaeld, dat hy aen den Engelsch-
man Peeter Birchwood, drie pond en tien stuivers vlaemsch
moest teruggeven

; en er op al de openbare plaetsen , waer
zulks de gewoonte was, moest afgekondigd worden, dat
niemand binnen Antwerpen van den gemelden Birchwood
beleedigend of smadelyk zou spreken , op straffe van cor-

rectie en tydelyke verbanning.

Het verdrag bevestigt vervolgens de bepalingen omtrent

:!

ï.
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den vrydom van accys, welken de Engelschen op de bieren

en dranken genoten, en vernieuwt ten hunnen voordeele

de verordeningen van 1447 over de kraengelden. Zy werden

vrygesteld van alle vergelding voor de paspoorten» ge-

naemd stadsgeleiden. Zy mogten ongestoord in bezit blyven

van de huizen en magazynen in de Wolstraet, zoo nochtans

dat zy daervoor, niet meer, als voorheen, in vlaemsche, maer

in brabandsche ponden moesten betalen. Men gaf hun zelfs

nog twee andere huizen aen de Zierickstraet, welke zy

mogten afbreken en herbouwen.

Daerenboven verbond zich de Stad aen den gouverneur

,

facteur of consul der engelsche natie, duizend rhynsche gul-

den in vyf termynen te betalen ; er staet niet ten welken

titel. Ëindelyk de voornaemste ingezetenen van Antwerpen

moesten de engelsche kooplieden, welke naer onze jaermark-

ten zouden komen , in fraei opgetuigde vaertuigen tot aen

Austruweel te gemoet varen , en hen van daer met eerbe-

wyzing naer hun logementhuis geleiden.

Dit verdrag werd den 8." January 1502 gesloten en ge-

teekend tusschen Robert Drayton, Gouverneur of Consul

der engelsche natie, William Ëgerton, John Bernard en

Thomas , engelsche kooplieden , aen de eene zyde ; en de

Burgemeesters, Schepenen en Raden van Antwerpen , na-

mens de inwooners, aen de andere zyde.

By het overwegen van dit verdrag, kan men zich niet

onthouden, twee gewigtige aenmerkiogen te maken : de

eerste over de ruime onafhankelykheid der gemeenten tot

in het begin der XVI.* eeuw. Trouwens, hier handelt eene

keizerlyke vryslad met deafgevaerdigden eener neringdoende

natie, zonder de minste tusschenkomst of bemoeijing hunner
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souvereinen; hier nog vermag onze Stad, wel niet regt-
streeks met het engelsche staelsbestuer, maer toch met
deszelfs sterksten steun, de kooplieden, een handelstrakfaet
sluiten, even als er in onze dagen tusschen de mogend-
heden worden gesloten. Ons onderhavige stuk is des te
raerkwaerdiger, dat het van de laelsten van dienaerdis;
en wy zullen welhaest Keizer Karel pael en perk zien stel-
len aen deze groote magt der steden, onze handelsbetrek-
kingen by zyne staetszaken zien inwikkelen en aen de
diplomatie overleveren. Anderzyds ziet men hier een nieuw
voorbeeld van de immer toenemende magt en invloed, ja.
men mag zeggen staetkundige dwingelandy des engelsJhen
handels om zyne standpunten op het vaste land te vestigen.
Men moge dan ook in de toegevenheid onzer Magistraten
een beredeneerd stelsel zien , om den engelschen handel in
het belang van Antwerpen aentemoedigen en te beschermen.
Het blykt daer niettemin uit, dat de britsche eilanders de
hooge hand over onze Stad hadden ; dat zy zich by het
vereffenen der geschillen het leeuwen part wisten aentema-
tigen

,
dit getuigen de ruime vrydommen en de uitnemende

voordeden die zy bedongen. Overigens hebben wy reeds
meer voorbeelden van de beyvering onzer Wethouderen

,

om den vreemden handel herwaerts te lokken, als was
inzonderheid de begiftiging aen de kooplieden der duitsche
Hanze, van den jare 1468, over welke wy hierboven breeder
hebben uitgeweid.

fi'

',' .
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PlanveranderiDg van Peeter Pot. — De Cistercenzers. — Stichting der
priory van S. Salvator. — De offerpenniogen op de Hoogtyden.
Dood Tan Peeter Pot en Maria Terrebroots. — Hunne afstamme-
lingen. — Wyziging in den fondatieakt der priory. — Aenkomst
der Minderbroeders. — Hun eerste concordaet met bet Kapittel.

— Hunne verhuizing naer het Raemveld. — Geschil over de begra-
fenissen. — Ergeriyke buitensporigheden der Kanoniken. — Nieuw
concordaet met het Kapittel. — Lotgevallen der Lievevrouwebroe-
ders. — Aenkanting tegen hunne inkomst. — Oploop by de stich-

ting huns kloosters. — Langdurige haspelingen met het Kapittel.—
Concordaet met hetzelve gesloten. — Stichting van het Clarissen-

klooster. — Hervorming der Beggaerden en Predikbeeren. — Kloos-

terlyke inrigling der Cellebroeders. — Zonderlinge misbruiken by
de Terziekelingen. — Wyzigingen in het personeel van het Gasthuis.

— De nonnen van EUewoutsdyk te Antwerpen.

Men is over het algemeen min of meer genegen, zyne

medemenschen van ongestadigheid te beschuldigen , v^ran-

neer zy eenig ontwerp laten varen; maer hoe dikwerf kan

die beschuldiging niet ongegrond wezen ? De ware beweeg-

redens, welke tot het opgeven vaneen plan kunnen geleid

hebben, zyn niet altoos bekend; en dan waegt men een

vermetel oordeel te stryken. Een historieschryver kan

meermalen in zulk geval komen; vooral wanneer het mid-

deleeuwsche zaken of gebeurtenissen geldt, waerby het

zoo dikwerf aen toelichtende oorkonden mangelt. Zelfs nog,

wanneer deze voorhanden zyn , verneemt men er vaek niets

meer uit, dan de voltrekking of vernietiging eener stichting,

of de bloot eenvoudige vermelding van een voorval ; maer
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de redens, welke tot deze of gene daed kunnen aenleiding
hebben gegeven, en de oorzaken, welke deze of gene ge-
beurtenissen hebben medegebragl, blyven in het duister.
Men kan, ja, naer de eenen en anderen gissen en raden;
maer, wanneer hy zich op zulk een veld waegt, moet dé
schryver niet dan met veel behoedzaemheid voortgaen.
Zulk een geval doet zich nu op met de fondatie van
Peeter Pot, van welker opkomst wy in het vyfde hoofdstuk
dezes tydvaks handelden.

Nadat hy hier een Aelraoezenhuis had gesticht, had hy
voor hetzelve de pauselyke bekrachtiging gevraegd , en de
magtiging om des noods den Kapellaen aftestellen. Euge-
nius IV vergunde hem het eene en andere, by buUe van
2 December 1444; maer toen dezelve te Antwerpen werd
ontvangen, was de stichter gansch van gedachte veranderd.
Hetzy dat de klerken van het gemeene leven aldra van de
hun gestelde regels waren beginnen aftewyken ; hetzy dat
het gedrag des kapellaens, gelyk dat van meer andere
geestelyken van dien tyd, verre af was van onberispelyk
te wezen; het zy dat de uitdeeling der aelmoezen niet met
de behoorlyke regelmatigheid geschiedde; hetzy eindelyk
om andere ons onbekende redens, Peeter Pot vond geraed-
zaem die klerken door eene kloostergemeente te vervangen.
Deze verandering schynt overigens niet veel hinderpalen

te hebben ontmoet
: de eerste Rector, Andreas van Elborgh,

kwam juist te overlyden, de Kapellaen werd door den Abt
van S. Michiels afgesteld , en de klerken werden zonder
veel pligtplegingen doorgezonden. Het kwam er nu maer
op aen, te weten, welke religieuze orde in hunne plaets de
voorkeur zoude krygen.

I
'
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Er waren toen vier eeuwen verloopen, sedert dat Rober-

tus van Molesmes, in bet woud van Cistercium (Frankryk)

de Cistercenzerorde had ingesteld, welke honderd jaer

later, onder het bestuer van S. Bernardus, zoo grooten

opgang maekte, dat men dezen als haren tweeden stichter

kan beschouwen. Gedurende twee eeuwen was deze oide in

den heerlyksten bloei en een sieraed der Roomsche Kerk

gebleven, totdat inwendige verdeeldheden, verslapping der

regellucht enz. hare verdere uitbreiding kwamen stutten.

In het jaer 1445 was de gouden eeuw voor de Cistercenzers

sinds lange voorby ; en allerlei wanorden waren onder

hen geslopen. Paus Benedictus XII, had in 1334byeene
buUe bevolen, dat ieder kloosterling, die het gebod van

vleeschderving zoude overtreden, drie dagen te water en

te brood zoude vasten, en eiken dier dagen iu het kapittel

zoude gegeeseld worden. Doch weinigen lieten zich aen

deze bulle gelegen ; de abten gaven aen de moniken het

voorbeeld door hun wereldsch en wellustig leven; de kloos-

ters stapelden schatten op schatten , en elke toegeeflykheid

der provinciale oversten lokte eene andere uit, toi alge-

meene ergernis der geloovigen (i).

Het was nochtans aen deze orde , dat Peeter Pot niet

aeraelde bestuerders voor zyn Aelmoezenhuis te vragen;

maer dewyl hy een wys en voorzigtig man was, vervoegde

(1) S. Bernardsabtdy
, twee mylen van Antwerpen, behoorde insge-

lyks lol de Cistercenzerorde, en was eene der schalrykste. De Beggynen,
in hel naburige dorp Schelle gevestigd, kregen uit dit klooster hare
biechtvaders, tot dat sy, ter oorsaecke van de mishruyckeii, mn den Paus
versacht en verkregen hebben de macht om eenen werelycken pastoor
te mogen verkiezen. Later verhuisden zy naer Mechelen (Zie Prov. stadt
ettde district van Mechelen y il.*" Deel, bladi. 117).

.iL_
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hy zich tot een klooster, waer de regellucht nog genoeg-
zaem in hare volle kracht was. Te Ysselstein , in het bisdom
van Deventer

, bestond toen zulk eene klooslergemeente

,

genaemd O. L. Vrouwenberg. Van daer werden acht moni-
ken herwaerts ontboden (i). Hun Prior, Petrus Reiniers,
verzelde hen op de reis, om met onzen schat- en liefderyken

koopman over de timmeringen
, geldmiddelen en alles wat

de fondatie zoude aengaeu , te onderhandelen.

Het inzigt van Peeter Pot was , alles op eenen grooten
voet aenteleggen. Hy bestemde aen de nieuwe klooster-

gemeente niet alleen zyn eigen woonhuis, hel Aelmoezen-
huis en S. Salvatorskapelle; maer ook de geheele erve met
de daerop staende gebouwen tusschen de Hairestrael, de
Hoogstraet, de Vlasmarkt en de Monsterslraet (2), mitsga-
ders eene aenzienelyke som engelsche gouden nobelen.
Maer om de fondatie te kunnen doorzetten, had hy de
toeslemming des Hertogs en de bekrachtiging des Pauz-s
van noode : hy verzocht dadelyk de eene en andere.

Philips de Goede wist wel, dat de klooslergemeenten in

zyne staten buitenmate waren vermenigvuldigd; maer eene
weigering jegens een man gelyk Peeter Pot, wiens zonen
in den oorlog en by den veldslag van Montlhery groote

(1) Van Rhyn
, in zyne Oudheden van Deventer, !.« Deel , bladz. 217

en 218, stelt twaelf moniken
; maer daeronder waren vier huisknech-

tón begrepen, gelyk men verder zien zal. Scribanius, die de stichting
der priory van S. Salvator op 1433 brengt, is het gansch verkeerd:
de Kanonik Snyders en de Sekreiaris Valkenisse, welke deze Jesuiet
schynt gevolgd te hebben , spreken slechts van de stichting der kapelle
(Zie Papebrochius

, Annales Antv., Tom. I, pag. 367).

(2) Thans de Groote Peeter Potstraet. De Kleine werd in het begin
der XVII.« eeuw over den grond van het klooster getrokken.

(, '.
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diensten hadden bewezen, was des te minder mogelyk , dat

het ontworpen gesticht, door zyne liefdadige strekking,

een byzonder stempel van openbaer nut bezat. Het herto-

gelyk diploom deed zich dan ook niet lange wachten.

Hetzelve is van 21 September 1445, en in het vlaemsch.

De vorst verklaerde daerby , dat hy niet alleen het nieuwe

geslicht goedkeurde, maer ook al de aen hetzelve gemaekte

erven en panden amortizeerde en bevrydde van alle wereld-

lyke lasten en diensten, « willende datse daer in sullen

* ongebonden syn ende blyven tot eeuwighen daghe,

» om geheelyk ende al sonder eenigen afslagh bekeert

» (gebruikt) te worden lot alimentatie van de religieusen,

» den goddelyken dienst en de almoessen » (1).

De pauselyke bulle werd het volgende jaer ontvangen;

zy was van den 28.° January 1446. Ghiselbertus, Officiael des

Bisschops van Luik , werd gelast met alles te regelen , en

benoemde den Prior der Karthuizers van Herenthals, om
gezamentlyk met eenige bloedverwanten des stichters de
jaerlyksche rekeningen te onderzoeken. Eindelyk den 27.°

Augusly 1447, werden de Cistercenzers in het bezit van het

nieuwe klooster gesteld ; en zy verkozen tot eersten Prior

|t
(1) Diercxsens, Antverpia, ad A.". Zie hier, volgens het diploom

,

welke panden aen bet nieuwe klooster werden geschonken: het huis
de mtvoet, in de Hoogstrael, nevens de zcepery de Blauwe Hondt;
zes roeden gronds tegen den muer van S. Salvatorskapelle met den
borneput; het huis de Klok, op de Vlasmarkt, van hetwelk den dorm-
ter moest worden gemaekt; vier kameren : de Tralie, de Pakker, de
Roos en de Blauwe Gans; en vier huizen : het Haentje, het Lammeken,
de Houten Hamer en de Zon, alle op de Vlasmarkt ; twee huizen \

de Zon en de Gulden Zwaen, in de Hoogstraet, benevens het achterhuis
hwjeland, aldaer. In dit laelste woonden de begiftigers.

i-f

11

\' '

DERTIENDE HOOFDSTUK. 351

Petrus van Catwyck, een adelyk heer uit Noord-Holland

,

die dat ambt reeds twee jaer voorloopig had waergenomen!
De inwyding van het klooster en de kerk geschiedde door
Hugo , Bisschop van Dagna.

Thans waren de kloosterlingen wel door pauselyk gezag
ingesteld

;
maer hun ontbrak nog de toestemming des

Kapittels van O. L. Vrouwe; en ondertusschen dreigde hen
een proces, omdat zy, alvorens nog die toestemming te
hebben bekomen, begonnen waren de klok te luiden en
den kerkdienst te verrigten. Ten einde dit proces te vermy-
den

,
onderwierpen zy zich aen de beslissing van drie

scheidsmannen
: Ghiselbertus, Officiael van Luik: Joannes

Rudolphus, Officiael van Kameryk,en den beroemden Petrus
a Thimo

,
advokaet te Brussel. Deze deden den 28.» Mei

1448 hunne uitspraek :

Hoofdzakelyk werd bepaeld, dat de Kapellaen zou
mogen de biecht hooren van den prior, de moniken en de
leekebroeders

, alsmede van Peeter Pot, zyne huisgenoolen,
bloedverwanten en afstammelingen, mits dezelve in het
klooster woonden of tydelyk verbleven. Hy mogt hun ook
de H. Communie en hel laetste Oliesel uitreiken ; over hen
de lykdiensten verrigten , en hen binnen den omtrek des
kloosters doen begraven. De Kanoniken van O. L. Vrouwe,
moesten een vierde gedeelte hebben van de opbrengst der
lykdiensten, uitvaerten, legaten, offerpenningen en alle

hoegenaemde voordeden. Al de offerpenningen , op de vier
Hoogtyden in S. Salvatorskerk ingezameld, moesten aen de
Kanoniken worden besteld; buiten de vier Hooglyden bleven
de offerpenningen, niet van lykdiensten voortskomende

,

aen het klooster, dat daervoor uit erkentenis, jaerlyks te

W:M
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Kersmis twee oude grooten aen het Kapittel moest brengen.

Wanneer O. L. Vrouwekerk in cessie kwam te worden

gelegd, moesten de Cistercenzere insgelyks allen kerkdienst

staken. Zy mogten geen draegbaer altaer hebben, dan in

het huis van Peeter Pot, en alleenlyk in geval van ziekte.

De dagelyksche misse moest in de kroft aen het altaer van

S. Peeter door den Kapeltaen gelezen worden.

Wat by deze bepalingen byzonder opmerking verdient,

betreft de oQerpenningen. Te dien tyde namelyk verkeerde

men in de meening, dat alle Christenen verpügt waren, op

de Hoogtyden in hunne parochiekerk ten offer te gaen.

Uit deze offeranden werden de middelen gevonden , om de

Pastors en de noodige kerkbedienden te onderhouden.

In de XVIII." eeuw echter, was dit gebruik niet meer in

zwang; althans er bleven weinige sporen van over. Iq

O. L. Vrouwekerk kende men er niets meer van , tenzy

dat de Raed op de Hoogtyden ten offer ging, en dat op

het feest der Kerkwyding in den grooten beuk eene tafel

stond , aen welke de offerpenningen der geloovigen ontvan-

gen werden; deze inzamelingen kwamen vAsprofyten aen de

kosters. In S. Jacobskerk was het ten offer gaen geheel

onbekend. In de Burgtkerk gingen slechts de kerkmeesters

op de Hoogtyden ; en op Paeschdag werden des morgens,

onder het sermoon, de offerpenningen opgehaeld, welke

den Pastor toekwamen. In S. Joris- en S. Andrieskerk werd

dit ten offer gaen insgelyks onderhouden , doch slechts op

Paeschdag. Sedert dat dit ten offer gaen zoo zeer in on-

bruik was geraekt , had men in het onderhoud der Pastors

en kerkdienaers door andere middelen moeten voorzien,

zoo als het vaststellen van jaerwedden aen deze of gene
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bediening. Die jaerwedden noemde meniusstolae (sioolregi),
en zy verschilden volgens tyd en plaets (i).

Peeter Pot, aldus de moeijelykheden met het Kapittel
vereffend hebbende, begon met den Raed te onderhandelen
over de vrystelling zyner kloosterlingen van de stedelyke
lasten. Daerin slaegde hy volkomen, en verkreeg voor hen
van de Magistraet, by brief van 26 Augusty i 448, de vrystelling
van de accyien op het bier, den wyn, de tarwe, hel zout, en
andere dranken en eetwaren binnen het klooster gesleten*

Diercxsens zegt, dat hy eenen akt van 14 July 1449 heeft
gezien, waerby Peeter Pot en zyne echtgenoote, Maria
Terrebroots

,
hunne fondatie vernieuwden of bevestigden

,
en S. Salvatorskapelle met de daeraen verbonden inkomsten'
aen de kloosterlingen overdroegen. Behalve de goederen
reeds aen het Aelmoezenhuis verbonden, schonken zy er
aen de Cistercenzers nog vele anderen, omdat deze toen
voornemens waren en beloofden binnen slot te leven; zoo
als zy werkelyk in 1457 met pauselyke toelating begonnen
te doen. De meesten der goederen , welke de priory toen
werden toegewezen

, waren in Zeeland gelegen ; en byge-
volg zeer aen overstroomingen blootgesteld. Daerom werd
by de begifiiging besproken , dat indien deze goederen
door oorlog of watervloed schade kwamen te lyden of te
vergaen, en de gewoone inkomsten niet opleverden, de

.
kloosterlingen zouden mogen leven van de goederen voor
de uildeeling van aelmoezen bestemd.

r.k:

(!) Diercxsens, ^ntverpia ,^i A,'» Utó. Tegenwoordig (XIX. • eeuw)
gaen de Kerkmeesters en parochhiDen ie Paschen nog ten oflfer in
S. Andries- en S. Caroluskerk.

*
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Peeter Pot, die in 1442 door Hertog Philips de Goede

tot ridder verheven (i), en, volgens Sanderus, eenen zwar-

ten pot op een gouden veld in zyn schild voerde, stierf

den 20.° Augusty J450, in den ouderdom van vyf-en-zeventig

jaren. Tien dagen vóór zynen dood had hy zyn testament

doen opmaken, en zyne begraefplaets in het choor van

S. Salvalorskerk verkozen. Hy had geboden, dat men hem
zeer eenvoudig zoude ter aerde bestellen ; desniettemin

werd zyne uitvaert met ongemeene statie gehouden. Zyne

weduwe, de brave Maria Terrebroots, overleed in 1459,

en werd by haren echtgenoot l)egraven. De Cistercenzers

deden hunne beide weldoeners korts daerna eene prachtige

graftombe oprigten, welke ongelukkiglyk eene eeuw later

door de beeldslormers werd vernield.

Zy hadden vyf zonen en eene dochter nagelaten , welke

laetsle was getrouwd met Arnold van de Werve, uit een

der oudste adelyke huizen van Antwerpen gesproten. De
ondste zoon, Jan Pot, was tweemael burgemeester (1465

en 1467), deed te Oorderen eene kerk bouwen (1462), en

was de insteller van hel luiden eener klok by het openen

en sluiten der stadspoorten (1465), hetgeen men hier voor-

dien niet kende (2); hy overleed den 14." Maert 1469, en

|i

(i) Chronyke van Flaenderen, II.« Deel, bladz. 276.

(2) Papebrochius, Annales Antv,, Tom. II, pag. 16. brengt deze
instelling der poorlklok op 1456, en haelt daerby de volgende bastaer-
dige versjes aen :

De poortklok, dit wel glosseert.

Te luiden des avonts geordonneert.

Onze Hs. cbronyk heeft daerover bet volgende : « Anno 1464 (!465
» N. s.) begon men eerst de sluytklok fsavonds en t'smorgens te luiden

» een balf ure lang. »

lil
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werd begraven by zyne ouders. De tweede zoon, wiens
doopnaem ons onbekend is, werd heer van Bautersem en
Pluysegem in Contebroeck. De derde, Jacob Pot, ridder,
heer van Hoogerheyden

, vindt men in 1469 als Ambtman
vermeld, en moet in 1479 zyn gestorven. Nopens de twee
andere zonen weten wy niets ; maer onder de Schepenen
treft men aen Koenraed Pot, die in 1491 wordt opgenoemd
als tot de ridderschap behoorende ; voorts twee Adrianen
en eenen Adolf Pot, die insgelyks verscheidene malen in de
schepenbank zaten (1).

De godsdienstige en liefdadige fondatievan Peeter Pot,
werd na deszelfs dood door zyne weduwe en kinderen
bevestigd

; maer, nadat de priory omtrent veertien jaer
had geslaen, onderging zy eene allezins gewigtige wyziging
in hare oorspronkelyke inrigting.

De bulle van Eugenius IV had namelyk bepaeld, dat er
niet meer dan acht klooster- en vier leekebroeders in het

gesticht mogten worden opgenomen. Dit getal mogt niet

overschreden worden, op straffe van den kerkban, zoowel
voor de aennemers als voor de aennemelingen. Insgelyks

was de som der inkomsten beschreven, boven welke men
geene goederen of renten mogt aenvaerden. Daer nu echter

de ondervinding geleerd had , dat het getal der klooster-

lingen niet toeliet, den regel behoorlyk nateleven, namelyk
om de kerkelyke getyden te zingen, dewyl de Prior en de
Procurator meermalen wegens huiselyke zaken afwezig

W

(1) Wy brengen tot deze aniwerpscbe familie niet zekeren beer
Reintje Pot, Landvoogd van bet Dauphinesche in 1409 (Zie De Baraute,
Uistoire des Ducs de Bourgogne, T.II, p. 254, édit.Wouters et Gregoire)!
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waren, werd men bedacht het personeel te vermeerderen.
Noodwendiglyk moest eene vermeerdering van uitgaven
het gevolg van eene vermeerdering van huisgenoolen wezen

;

ook vroegen de Cistercenzers aen den H. Stoel ontslag van
hunne verpligling omtrent deze twee punten.

Den 29.» April 1461 gaf Pius II eene bulle, waerby de
Abt van S. Michiels belast werd, nopens het verzoek der
Peer-Potsheeren inlichtingen te nemen. Lang duerde dit

onderzoek. De Bisschop van Kameryk en het Kapittel
van Antwerpen waren byzonder gestemd tegen alle wy-
ziging in de bepalingen van den fondalie-akt. Maer na
alles te werk te hebben gesteld, om het onderzoek te

doen mislukken, zagen zy dat al hunne poogingen
vruchteloos waren geweest : de Abt Joannes Fierkens had
den Cistercenzers den 14.» Juny 1462 de vryheid gegeven,
voortaen zooveel klooster- en leekebroeders aentenement
als er zich zouden aenbieden , en al de goederen en
renten te aenvaerden, welke aen het klooster zouden
worden opgedragen.

Het blykt evenwel niet, dal deze beslissing tusschen

het Kapittel en de Priory eene onvriendelyke geslemd-
heid verwekte. Het tegendeel mag met meer reden veron-

dersteld worden : daer men bevindt, dat het Kapittel in

4477 al zyne regten op de kapellany van S. Salvator aen
het klooster overdroeg; en de Cistercenzers, daerover
hunne dankbaerheid willende betuigen, verbonden zich

een jaergetyde en uitvaert te houden voor al de Kanoniken,
welke nadien zouden komen te overlyden (1).

(1) Bri€f des Priors, van 8 Juny 1477 (Diercxsens, ad A.-).

.^^
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Uit deze priory zyn nog twee dergelyke kloosters gespro-
ten : O. L. Vrouwenhof, te Zierikzee, gesticht in U70, en
het klooster van Bethleëm, te Wateringen, in Zeeland,
opgerigt in 1484. In 1560 werden aen onze priory, door
den generael der Cistercenzerorde , nog twee andere
gestichten onderworpen : de Deur des Hemels, in Holland,
en Mariëndonck, in Noord-Braband, zoo als blykt uit de
brieven daervan te Trente gegeven (1).

Wy zullen onze Cistercenzers in de XVI.® en XVII.«
eeuw wedervinden. Beschouwen wy thans den opgang der
Minderbroeders, na de Predikheeren de tweede bedelorde,
welke zich te Antwerpen vestigde.

Diercxsens stelt het jaer hunner aenkomst op i445,
zonder echter dit jaertal als stellig optegeven. Het blykt,

zegt hy, uit den brief van den Gard iaën van Mechelen, by
welken deze in 1448 den termyn van Antwerpen aflegde,

dat het klooster dier laetste stad op zekere tydstippen

termyngangers naer Antwerpen zond, die zich beyverden

biecht te hooren, predikatiën te houden en aelmoezen
intezamelen (2); maer het blykt niet, dat zy toen reeds
in een bepaeld huis hunnen intrek namen. Ondertusschen
was ten jare 1444 S. Bernardinus Senensis overleden, die

veel geyverd had, om de Franciskanerorde te hervormen.

»!

(1) Diercxsens. -^niverpta, ad A.»; Papebrochius , ^nna/w ^«/v., ad
A.«; Sanderus, Choroyraphia , dp. VII ; Miraeus , Dtp/ot/i. Belg.,T. II,
P. I, c. 119; Van Rhyn, Oudheden van 's Hertogenbosch , bladz. 534.

(2) Termyngangers, Terminarii. Men noemde /enwyn^aen, het uit-
«aen der kloosterlingen

, om aelmoezen , cynzen en renten intezamelen,
en om binnen zekere termynen of palen , de pligien en zaken van het
gesticht waertenemen. Volgens de omstandigheden deden zy hunne
ronde te voet of te paerd.
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Il

en verscheidene kloosters tot hunne eerste instelling terug
te brengen. Dit werk was door den gelukzaligen Joannes
Capistranus krachtig bevorderd; en de broeders, welke
deze hervorming aennamen, werden Minderbroeders van
de Observantie (Fratres Minores de Observantia) genaemd.
Van deze Minderbroeders-Observanten werden er nu

ook door den Raed naer Antwerpen ontboden; en als

zy hier in 1446 aenkwamen, werd hun op den Kauwenberg
een huis toegewezen. Deze straet was toen bewoond door
het slechtste gemeen , ongebonden grauw en openbare
vrouwlieden. Zulke gebuerle moest voor ingetogen gods-
dienstige mannen zeer lastig zyn. De Minderbroeders ves-

tigden er zich echter; en ten einde van twee jaren begonnen
zy er een klooster interigtea, als zy door de heeren van het

Kapittel werden aengesproken , ter zake van de parochiale

regten. Het geschil liep echter niet hoog, of liever alles

werd in der minne geschikt en geregeld, by een concordaet
den ie." November 1448 voor den nolaris Theobald
Simon de Warda gesloten.

Diercxsens geeft dezen akt in het breede. De eerste

artikelen hebben betrekking tot de verkondiging van het

Woord Gods, welke aen de Minderbroeders verboden was
op de hooge feestdagen. Zondagen, S. Marcusdag en de
Kruisdagen, in al de kerken, kapellen en kloosters binnen

de vryheid van Antwerpen gelegen. Slechts op de feestdagen

van eenige byzondere Heiligen en op de professiedagen der

broeders, met Zondagen invallende, mogten zy predikatiën

en collaliën (geestelyke gesprekken) houden. Hunne pre-

dikanten moesten bekwame en geleerde mannen zyn,

die verpligt waren het volk te vermanen, niet alleen naer de

til
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parochiesermoonen te gaen, maer ook de tienden en offer-
penningen getrouwelyk aen de moederkerk te betalen.

Deze laetste aenbeveling moest ook gedaen worden door
de biechtvaders uit de orde, aen de persoonen die tot hen
zouden komen. Van deze biechtvaders mogten er slechls
drie de parochianen van O. L. Vrouwe hooren , absolveren
en penitentie opleggen; en op sommige dagen mogten deze
geene biecht hooren dan in gevallen van den uitersten nood.
Voor het overige was het den Observanten verboden, zich in
eenigerwyze met de bediening der Sakramenten te be-
moeijen; byzonder wanneer de persoonen, die dezelve
zouden behoeven, niet tot de orde behoorden.

Niemand mogt by de Minderbroeders begraven worden,
voordat men had bewezen, dat de afgestorvene zyne be-
graefplaels in hun klooster wettelyk had verkozen , en na
daertoe oorlof van het Kapittel te hebhen bekomen. Waren
die formalileilen niet vervuld, dan moesten de lyken ten
koste der kloosterlingen ontgraven , en naer O. L. Vrouwe-
kerkhof gedragen worden. In allen gevalle moesten de
lyken, alvorens by de Minderbroeders te worden begraven,
eerst in O. L. Vrouwekerk worden afgezongen, en daer ook
moest men de uitvaerten, jaergetyden enz. vieren, staende
het den Minderbroeders vry, in hun klooster, uit christe-
Jyke liefde, de vigiliën der overledenen te lezen.

De Kapittelheeren moesten het vierde part hebben van
al de legaten en erfenissen aen de Minderbroeders ver-
niaekt, alsmede van de donatiën en giften dergenen die by
de Minderbroeders hunne begraefplaets hadden gekozen,
tydens de ziekte aen welke zy gestorven waren : waerin die
legaten en erfdeelen ook mogten bestaen , en waertoe zy

i* k
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ook inogten bestemd zyn. Wat aengaet de roerende goede-

ren, aen de broeders gegeven, door persoonen die nog niet

verklaerd hadden, by hen te willen begraven worden, het

Kapittel had daer geen aenspraek op te maken.

Daerenlegen was het aen de Minderbroeders verboden

huizen of andere eigendommen onder eenig hoegenaerad

voorwendsel te aenvaerden, de regel hunner orde zich daer-

tegen stellende. Kwam zulke aenvaerding ter kennisse van

het Kapittel, dan moest het onroerende eigendom worden

aengeslagen, om half ten voordeele der Kanoniken, en half

ten voordeele van het fabriek van O. 1^. Vrouwekerk ge-

keerd of gebruikt te worden.

De Minderbroeders mogten niet aenwezig zyn by het

maken van testamenten der zieken of stervenden , alvorens

de Pastor er was by geweest ; zy mogten geene offerpen-

ningen ontvangen, maer wel levensmiddelen; zy mogten

geene missen lezen of zingen , vóór dat de eerste mis in de

hoofdkerk was begonnen; slechts de reizende broeders

mogten dit in stilte doen; zy mogten geene plegtige pro-

cessiên houden, noch degene der moederkerk bywoonen,

zonder uitnoodiging des Kapittels. By cessièn en interdic-

ten moesten zy zich gedragen naer de moederkerk. Einde-

lyk, zy mogten binnen de palen van hun klooster geenen

handel laten dryven, of koopwaren laten uitstallen (1);

kwamen zy zulks te doen, dan moest al de daervan voort-

gekomen baet aen de moederkerk verblyven.

(!) Zoo werd in 4435 de Predikbeerenpand voltooid, daer de Treemde
kooplieden in beide de jaermarklen kostelyke goederen en zilverwerk

uitstalden. Wy hebben niet kunnen vinden, of dit met toestemming des

Kapittels gebeurde.

IL

DERTIENDE HOOFDSTUK. 361

By dit concordaet, in hetwelk al de voordeden ten be-
hoeve der Kapittelheeren en der moederkerk werden be-

sproken, werd alnog bepaeld, dat de Minderbroeders
dankbaerheidshalve, den Deken en de Kanoniken in hun
register onder de weldoeners des kloosters zouden op-
schryven, en jaerlyks op den Maendag na Septuagesima
voor de overledene Kapittelheeren een jaergetyde met
misse en vigiliën zouden zingen. Ten slotte was er wel
uildrukkelyk voorgeschreven, dat ieder Gardiaen, by zyn
in bediening treden, den eed van getrouwheid in handen
van den Kapilleldeken moest afleggen.

Eenige dagen na het sluiten van dit concordaet deed de
Gardiaen van het klooster van Mechelen, dat te voren zyne
termyngangers herwaerts plagt te zenden, ten voordeele
van het nieuwe gesticht afstand van den termyn van
Antwerpen; maer niet verder dan den omtrek der stad.

De brief desaengaende is van 4 December 1448, en te lezen

by Diercxsens. In dat stuk vindt men als grondbeginsels

der orde aengenomen, dat de broeders niets hebben en
alles bezitten (nihil habere et omnia possidere) , en dat zy
voor algemeen regt geen regt hebben (pro iure communi
nihil iuris habere),

Ondertusschen had men in het concordaet het geval van
de verhuizing der Minderbroeders voorzien. Hunne wooning
op den Kauwenberg was niet houbaer, zoodanig hadden zy
er van het grauw veel overlast te lyden; de roffianen en de
slechte vrouwlieden stoorden byna dagelyks door hun tieren

en rinkelrooijen de goddelyke diensten
; ja , het kwam zoo

verre, dat zy poogden in den kloosterbouw brand te stichten.

Op verzoek der Minderbroeders schonk hun de Raed van
DEEL III. 46
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Antwerpen in 1448 eene ledige erve, genaemd het Raemveld,

van de zich aidaer bevindende ramen der lakenbereiders.

Onze moniken konden daer echter niet seffens naer toe

trekken, omdat zulks in eeniger voege strydig zou zyn

geweest met het concordaet, waerby hun verboden was

nieuwe huizen ter wooning aentenemen. Zy moesten zich

eerst van de pauselyke toestemming voorzien, welke hun, op

advies van den Abt van S. Michiels, gegeven werd by bulle

van Nicolaus V, van 2 Maert 1449. Zy verkregen ook de

byzondere bescherming van Philips de Goede, by charter

van 21 November deszelfden jaers; en deze vorst wilde den

titel hebben van hoofdstichter (archifundator) huns kloos-

ters. Eindelyk werd hun ook door den Raed van Antwerpen

,

even als aen andere kloosterorden, vrystelling van alle

octrooiregten verleend, by verdrag van 51 December U49.

Na nu omtrent vier jaren op den Kauwenberg gewoond

te hebben, en hun nieuw klooster zoo goed raogelyk te

hebben opgebouwd, verhuisden de Minderbroeders den

21.» Juny 1450 naer het Raemveld. Daer de hun aidaer

aengewezene plek echter te nauw was bevonden geweest,

kochten zy van twee eigenaers vier honderd drie-en-zestig

roeden gronds, en verkregen bovendien van drie jufvrouwen

drie stukken land , samen roelende twee honderd en zeven-

tig roeden , elke van zeven voet. De begiftigsters verbonden

lich daerby , eenen eeuwigen cyns aen de Stad te betalen

;

en de broeders beloofden den regel van S. Franciscus te

blyven volgen , op pene van het eigendom der geschonken

gronden te verliezen.

Hunne kerk werd in 4451 , op verzoek des Hertogs van

Bourgondië, door den Suffragaen des Bisschops van Luik

il-i
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ingewyd. Het choor werd omtrent het jaer 1492 begonnen,
en vóór het einde der XV.'' eeuw voltooid.

Middelerwyl hadden zy nog twee geruchtmakende gedin-
gen met de Kanoniken gehad; en dit was wel niet te ver-

wonderen, daer het concordaet van 1448 Je buitensporig

voordeelig was voor de Kanoniken, om niet vroeg of laet

voorwendingen van bezwaren van wege de Minderbroeders
uittelokken. Inderdaed, nog geen elfjaren waren er sedert
de sluiting van dit concordaet verloopen, als de verdeeld-

heid tusschen beiden uitbrak.

Volgens het gebruik der Kerk van Antwerpen, mogt er
geen lyk ter begrafenis toegelaten worden, vóór dat des
aflyvigen bloedverwanten borg gesteld hadden voor de
regten aen O. L. Vrouwekerk verschuldigd. De Minder-
broeders wilden in deze voorwaerde eene simoniesche
handeling zien ; en zy aerzelden niet, den 21 .» Augusty 1459,
het lyk van vrouwe Agnes, echtgenoote van Jan Vyts, ter

begrafenis te aenvaerden , alhoewel zy wisten , dat de bloed-

verwanten of erfgenamen der overledene den gewoonen
borgtogt niet gesteld hadden. Misschien zelfs werd het lyk
om die reden en uit eenen louteren geest van tegenkanting
in de kloosterkerk aenvaerd.

Hoe het zy, zoodra het Kapittel van deze inbreuk op
zyne regten kennis had , spande het een proces in voor den
apostolischen regter, den Deken van S. Dionysius, te Luik.
Het onmiddelyk gevolg daervan was, de Minderbroeders
dermate optewinden, dat hun Gardiaen, Henricus van

Utrecht, den 25.° Augusty in vollen kansel allerlei

scheldingen en honende uitvallen tegen het Kapittel

deed; zooverre, dat hy zelfs het grauw tot opstand tegen
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de geestelykheid aenhitste. Wel werd hy door den aposto-

lischeo regter, wien deze ergernis ter ooren was gekomen,

tot bezadigdheid vermaend; maer hy sloeg daer geen acht

op; en in zyn sermoon van Zondag 2 September daeraen-

volgende herhaelde hy niet alleen alles wat hy gezegd had,

maer deed er nog vele ergere dingen by.

Deze bittere twist duerde byna een geheel jaer; en intus-

schen werd Henricus van Arp, een voornaem letterkundige

van dien tyd, tot nieuwen Gardiaen aengesteld, en Michaël

van Lier als provincialen Vikaris der orde. Beiden erken-

den, dat er buitensporigheden begaen waren, en wenschten

den Kapittelheeren voldoening te geven. De partyen waren
het dan weldra eens; en den 26." Augusty 1460 werd om-
trent de volgende punten eene akte opgemaekt.

Ten eerste, dat de Vikaris, de Gardiaen en twee andere

Minderbroeders in het Kapittelhuis van O. L. Vrouwe zou-

den verschynen; dat zy daér, in tegenwoordigheid van

getuigen, voor de Kanoniken zouden op de knieën vallen, en

het daertoe voorgeschreven formulier van vergiffenis zouden

lezen. Ten tweede, dat zy zouden bewerken, dat Henricus

van Utrecht op den predikstoel herriep, in den vorm hem
door het Kapittel voorgeschreven, alles wat hy tegen de
Kanoniken gezegd had. Ten derde, dat dezelfde Henricus

tot zyne straffe, binnen de stad Antwerpen en in den om-
trek van negen uren buiten dezelve, alle verblyf en predikatie

zoude ontzegd wezen. Ten vierde, eindelyk, dat de broeders

tot verdere voldoening alle jaren, en dit wel op den 2.°

September, juist op den verjaerdag van het beruchte ser-

moon, eene uitvaert voor de Kapittelheeren zouden houden;

en dat zy het vonnis , hetwelk door den apostolyken regter
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over het geschilpunt nog moest uilgebragt worden, getrou-

welyk zouden naleven.

Diercxsens, die de stukken, welke by dit proces gediend
hadden, in het archief van O. L. Vrouwekerk had gezien,

geeft den notariëlen akt des vergelyks in het breede; al-

leenlyk heeft hy de smadelyke uitdrukkingen , welke den
Gardiaen in beide zyne sermoonen ontvallen waren, achter-

wege gelaten. Men weet dus niet, van welken aerd de
beschuldigingen waren, welke Henricus van Utrecht op
den kansel tegen het Kapitlel uitbragt; maer dit welen wy,
dat het gedrag en de levenswyze der Kanoniken van dien
tyd

,
op verre na niet van opspraek vry was. De kerkelyke

tucht was onder hen uitermate verslapt, en sommigen
waren zelfs tot ongeregeldheden vervallen, welke iedereen

moesten ergeren, maer waerover weinigen dorsten spreken.

Dat dit overigens geen losse aentygingen zyn, blykt uit

de akten en statuten des Kapittels zelven : daer lezen wy op
fol. xxxiiij, dat er den i^.^ Mei 1422 aen de Kanoniken,
Kapellanen en andere persoonen van prieslerlyke waerdig-
heid, onder de jurisdictie des Kapittels staende, verboden
werd binnen de stad ofte derzelver omtrek in tavernen
(herbergen) te gaen eten ofte drinken, op boete van eenen
rhynschen gulden, ten behoeve van het kerkfabriek. In
dezelfde kapit felvergadering werden eenige bepalingen
tegen het houden van byzitten vastgesteld ; en den 16.° Juny
daeraenvolgende werd er door den Cantor eene bulle van
Paus Martinus V, betrekkelyk dit punt overgelegd.

Deze bulle, gegeven te Rome den 28.° April 1422, was
door onzen Choordeken Henricus Fabri, die zich toen te

Rome bevond, uitgelokt en verkregen, om de tucht onder
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de Kaooniken te herstellen, en werd hier aengebrogt door

den Kapellaen Wilhelmus Lamberli. Streng zyn de bewoor-

dingen, in welke de Paus daerby tegen hen uitvaerl : « Wy
» willen en bevelen, zegt de H. Vader, dat alwie onder u,

• die, zoo als wy hebben vernomen, uwe wooningen (te

» Antwerpen) op het Kerkhof hebt, zich zal verstouten,

» openbaerlyk byslaepsters (concubinae) te ontvangen of

» intelaten, zoo dikwyis hy zulks zal doen, onmiddelyk

» daerna eene gansche maend van alle hoegenaemde balen,

» vruchten en inkomsten beroofd blyve; ja, indien hy die

» vooruit genoten had, op zyne ziele zaligheid gehouden

• zal wezen dezelve teruglegeven. » De Paus beval daeren-

boven, dat zyne bulle, drie dagen na derzelver ontvangst,

in het boek der Kapittel-statuten zoude worden overge-

schreven; en verbood aen al de Kanoniken, op straffe van

eeuwige verdoemenis, zynen bevelbrief uit de Kapiltelkamer

wegtenemen, of er de hand aen te leenen, dat de brief niet

in zyn geheel werde overgeschreven, indien zy geene zwaer-

dere kastyding wilden te duchten hebben : ook werd de

bulle den dag zelve der overgave geregistreerd (1).

Hadden de Kanoniken, in weerwil der pauselyke dreige-

menten, wederom zulke of andere dergelyke ergernissen

gegeven, en had Henricus van Utrecht dezelve in zyne

sermoonen willen schandvlekken? Dit is voor ons verholen

gebleven; altyd is het zeker, dat deze Gardiaen in volle

(i) Fn een volgend hoofdstuk zal men zien , dat de kapittelvergade-

ring ten jare 1480 zelve bekende «ch groote opspraek te hebben be-
rokkend . door het afschaffen van het scholaslersambi ; en de herhaelde
maetregels die men tegen de afwezigen nam , getuigen ten overvloede
de verwaerloozing der Kanoniken in hunne bediening.

DERTIENDE HOOFDSTUK.
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Kapittel de by het vergelyk bepaelde boetpleging moest
doen. waervan voor notaris en getuigen akt weid opge-
maekt. Uit dezen akt blykt verder, dat de eiscli van den
borgtogt. betrekkelyk de te begraven persoenen . slechts
op het gebraik gegrond was. De Deken van Luik sprak dau
ook den 29." April 1461 het vonnis uit ten voordeele des
Kapittels, verklarende dat de Minderbroeders zich aen het
concoidaet van 1448 moesten houden, en dat het gebruik
wes kwestie redelyk en geldig was. en behoorde gehand-
haefd te blyven.

Deze zaek aldus afgedaen zynde. bleefde goede verstand-
houding tusschen het Kapittel en de Minderbroeders eenen
tyd lang aenhouden; namelyk tot in 1496, alswanneer deze
laetsten

,
wegens de begraefplaetsen en de hun vermaekte

legaten, ettelyke bezwaren begonnen voortewenden. Ditmael
duerde het geschil wel zeven jaren. De Deken van S. Pieter
te Leuven, de Proost van S. Rombouts te Mechelen. de
apostolyke Kamer te Rome. Hertog Philips de Schoone en
de Landvoogd Engelbrecht van Nassau waren er beurtelings
mede bemoeid, zonder de twistende partyen te kunnen
bevredigen, welke ten lange laelste elk drie scheidsmannen
benoemden. Deze troffen den 22." April 1303 een nieuw
concordaet. hetwelk, de goedkeuring der Kapittelheeien en
kloosterbroeders erlangd hebbende, by akt voor notaris en
getuigen werd bekrachtigd.

De Minderbroeders verkregen by dit nieuwe concordaet
eenige voordeden. Het voornaemste was de afschaffing der
bepaling, volgens welke het vierde part der erfdeelen aen
de Kanoniken moest worden uitgekeerd; en dat, als deze
er eenige aenspraek op hadden, zy hetzelve ten titel van
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aelmoes aen de broeders zouden afstaen. Omtrent het aen-

wezig zyn by het maken van testamenten, werd bepaeld, dat

de Pastor niet zoude geroepen worden dan op uitdrukkelyk

verzoek des zieke.

Onze kloosterlingen bekwamen insgelyks oorlof om alle

dagen in hun klooster biecht te hooren, raaer niet in de

stad, tenzy in dringende gevallen; en zy moesten hunne

biechtvaders niet meer aen het Kapittel, maer aen den

Bisschop voorstellen. In vergelding dezer voordeelen moes-

ten de Minderbroeders op den kansel en in den biechtstoel

het volk regtzinnig vermanen tot het betalen der tienden

en parochieregten; en de gedurige vernieuwing van deze

aenbeveling schynt aenteduiden, dat de aenzuivering dier

parochieregten door velen verzuimd werd ; overigens wordt

van de offerpenningen geen woord meer gerept.

De Kanoniken moesten al de baten der lyken hebben,

zelfs de wollen en zyden baerkleederen , die in de kerk of

op het kerkhof der Minderbroeders over de doodkisten

zouden hebben gelegen; en de uitvaerten en jaergetyden

moesten in de moederkerk gedaen worden.

Indien de Minderbroeders van het Kapittel zooveel last

hadden uittestaen , eene derde bedelorde , degene der Kar-

melieten of Lieve Vrouwbroeders, had het nog veel

drukker. Naer veler meening zouden deze hier reeds van in

den jare 1404 aengekomen zyn, zich in byzondere huizen

ophoudende. Joannes Baptista de Lezana (1) berigt ons

(I) Annales Ordinis Carmelitarum, Tom. IV, by Diercxseos, Tom. II,

pag. 172. Zie ook Papebrochius, Annale» Antv., Tom. I, pag. 248.

Intusscben vinden v/y in eene Hs. nota , door het klooster zelf aen
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inderdaed, dat de Karmelieten van Mechelen in dit of het
volgende jaer te Antwerpen den termyn verkregen, dat is,
oorlof om by zekere beurten, gedurende den Advent en
Vasten in O. L. Vrouwekerk te prediken. Maer Caukerken
heeft uit een oud handschrift aengeteekend, dat de termyn-
gangers der Karmelieten eerst in 1408 de gemoederen der
inwooners op de stichting van een klooster hunner orde kwa-
men voorbereiden

;
en dat zy, hunne woonst in de Huidevet-

tersstraet genomen hebbende, waer het klooster van Meche-
len voor hen een huis had gekocht, zy zich daer tol den jare
I48S ophielden. Inlusschen mogten zy slechts in 1494 hun
doel erlangen, dat is te zeggen, nadat omtrent eene volle
eeuw sedert hunne aenkorast te Antwerpen was verloopen.
Sommigen beweren, dat de groote hinderpael tegen de

aenneming der Lieve Vrouwbroeders daerin moet gezocht
worden, dat een hunner, met name Guillelmus van Hilder-
nisse, uit het klooster van Mechelen, zich by den aenvang
dezer eeuw tot voorstander had verklaerd van de sekte van
Egidius Cantoris, van Brussel. Het is zeer mogelyk, dat men
deze omstandigheid te baet nam, om hel volk tegen de Kar-
melieten vooringenomen te maken; doch daer deze sekte wei-
nig duer had, moest de vooringenomenheid met de oorzaek
derzelve verdwynen; en men zal dadelyk zien, dal de tegen-
kanting, welke zy ondervonden, uit een ander beginsel sproot.
Maer ondertusschen vonden zy hier gedurende zestig

jaren by niemand steun noch bystand, en moesten zich

1'; \
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Diercxsens bezorgd, dat het huis tot logement der termyngangers
aengekocht, by den Tapesierspand, waer thans de schouwburg sUet. in
de Schuttershofstraet was gelegen.
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vergenoegen nu en dan hunne termyngangers uit Mechele»

herwaerts te zenden. Slechts omtrent den jare 1479 mogten

zy eenige hoop beginnen te koesteren, hier eens een klooster

te zullen bezitten. Vrouwe Maria van Bourgondië, die hun

byzonder toegedaen was, had hun namelyk beloofd, hier

ten haren koste een sticht te doen bouwen, als haer echtge-

noot Maximiliaen uit den oorlog tegen de Franschen zege-

vierend mogt terugkomen. Het is waer, daermede was alles

op verre na niet afgedaen , en de toestemming van het hof

van Rome was noodzakelyk; immers, volgens de bulle van

Bonifacius VIII , was het den moniken der bedelorden ver-

boden, nieuwe huizen aentewinnen, zonder byzondere ver^

gunning van den H. Stoel. In afwachting dat men deze

vergunning verkreeg, werd Joannes Aggherman, bygenaemd

van Cattendyck, door den Provinciael van Mechelen her^

waerts gezonden , om de geestelyke en wereldlyke overhedea

te toetsen, en de eerste schikkingen te nemen.

Broeder van Cattendyck kwam in 4480 te Antwerpen

aen, maer in zeer ongunstige omstandigheden : men was

toen druk bezig met het voltrekken van den grooten kerk-

bouw; en de middelen, over welke het Kapittel te dien

einde beschikte, waren zoo ruim niet, of de minste be-

snoeijing derzelve zou eene vertraging in de werken hebben

te wege gebragt. Den Karmeliet was dit niet onbewust,

en evenwel begon hy te onderhandelen. Zyne poogingen

waren echter vruchteloos. De Breede Raed vergaderde

verscheidene malen , en verklaerde eindelyk met eenparige

stemmen, dat de oprigting van het klooster moest uitgesteld

worden, « tot dat die moederkerke van Onser Liever Vrou-

» wen, ende de casse, die aldaer, om de heilige reliquiën, in

I ''II
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» derselver kerken rustende, inne te leggen, begrepen ende
» begoust is, naerdere volmaect selen sijn. »

Desniettemin bleven de Karmelieten werkzaera, om hun
doel te bereiken. Door bemiddeling van Maximiliaen, die

de belofte zyner echtgenoote wilde vervullen, bekwamen zy
van Paus Innocentius VIII eene bulle, gedagteekend 2-2 De-
cember 1485, waerby hun de gewenschte vergunning tot

oprigting van een nieuw klooster werd gegeven (i). Maxi-
miliaen schonk hun iusgelyks zyne toestemming by diploom
van 24 July 1486; en by brief van 16 September 1486,
gelastte hy den Kanselier van Braband dit diploom ten

uitvoer te doen brengen. « Ontbiedende daeromme ende
1» bevelende, zegt de vorst, onsen Amptman, Wethouderen,

» Raden ende alle ingesetenen ende ondersaten der voors.

» onser stadt van Antwerpen, dat zij u dit alles doen,

» obedieren, onderdanich, ghehoorsaem sijn, ende alle

» behulp ende bijstant doen, hen mogeiijck wesende (2). »

Het zal niet zonder belang zyn, hier te doen opmerken,
dat de pauselyke bulle en het hertogelyk diploom wel uit-

drukkelyk bepaeld hadden, dat de parochiale regten van
O. L. Vrouwekerk en anderen moesten geëerbiedigd worden.
Dan, de Karmelieten bekreunden er zich weinig om; zy

dachten waerschynlyk, dat, wanneer hun klooster er eens

stond, geene menschelyke magt hetzelve meer zou kunnen
omwerpen. Zy begonnen met in de Huidevettersstraet twee

huizen aentekoopen, in welke broeder Godfried van Bollois

(1) De bulle by Diercxseus . Tom. III, pag. 127.

(2) Diercxsens heeft dit diploom uit de archieven des kloosters
afgeschreven, en deelt hetzelve gedeeltelyk mede.
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hl naem der kloosterlingen gegoed werd, by akt van 9 No-
vember 1486, en wisten den Schoutel Jan van Ranst over-

tehalen, niet alleen hun eene plaets aentewyzen, waer het

klooster mogt gebouwd worden, raaer ook den eersten

steen van hetzelve te leggen.

Toen de Karmilieten aldus maer voetstoots, zonder

verlof van Kapittel of Wet, hadden begonnen te bouwen,

en alhoewel hun bewust was, dat de redens, welke het

Magistraet over zes jaren tegen alle nieuwe kloosterstich-

ting had bygebragt, nog immer bestonden, werd er geza-

mentlyk door het Kapittel en de Wet by den vorst een

smeekschrift ingediend, ten einde van hem de intrekking

van het diploom van 24 July i486 te bekomen. De Kano-

niken vervoegden zich tevens tot den Paus, en verkregen

van hem eene bulle, gedagteekend van i April 1487, waerby

de Abt van Park tot apostolischen regter in de zaek werd

aengesteld, doch die niets verriglte, zoo min als de herto-

gelyke kommissarissen. Dierh^lve zag Maximiliaen zich

verpligt de partyen te bevelen eenen scheidsman te benoe-

men; en met gemeene stemmen koos men Lucas van Tol-

lentis, Bisvschop van Sabina, alstoen pauselyken Nuncius

by het hof van Bourgondië.

Billykheidshalve zouden de Karmelieten de uitspraek

dezes scheidsmans hebben mogen verbeiden ; maer zooveel

geduld bezaten zy niet; en het provinciael Kapittel, den

6.° Mei 4487 te Aken voor de kloosters van Hoog- en Neder-

Duitschland gehouden, beschouwde de stichting van zulk

een klooster te Antwerpen als stellig beslist, en beschreef

zelfs deu termyn , binnen denwelken het zoude mogen werk-

zaem zyn. De Karmelieten gingen daerby uit van het beginsel,

m
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dat zy, door het hertogelyk diploom en de pauselyke bulle
de toestemming der wereldlyke en geestelyke opperoverheid
verkregen hebbende, degene der plaetselyke wel konden mis-
sen, wier redens van tegenkanting zy ook voor niets telden.

Van hunne zyde bleven de Kapittelheeren niet stil zitten.

Zy deden door den notaris, die het geding voor hen by de
hertogelyke kommissarissen vervolgde, een vertoogschrift

inleveren, in hetwelk gezeid werd, dat de Lieve Vrouw-
broeders de pauselyke bulle op eene looze wyze {sub et

o6re/>^t7te) uitgelokt hadden, by middel van onware of on-
nauwkeurige voorgevingen , en verzwygende de ware reden
van de aenkanting des Kapittels. Zy hadden vooreerst,
zegt het vertoogschrift, moeten doen kennen, dat de moe^
derkerk, alhoewel van over vele jaren begonnen, op verre
na nog niet voltooid was. Ten tweede, dat dezelfde kerk,
wegens de menigvuldige dienstenen bouwingskosten, met
zware renten belast was. Ten derde, dat de Stad reeds
bezwaerd was met vele kloosters, gods- en gasthuizen uit

aelmoezen bestaende. Ten vierde, dat de aelmoezen, welke
gewoonlyk aen de hoofdkerk werden gegeven, ten gevolge
van den oorlog en den duren tyd, merkelyk waren vermin-
derd. Ten vyfde, eindelyk, dat er onlangs tot gemak der
burgers twee of drie nieuwe parochiekerken door het Ka-
pittel waren opgerigt, die nu een gedeelte der aelmoezen
trokken

,
welke voorheen in de moederkerk werden geofferd.

Uit deze en andere redens meende men geregtigd te
zyn, te mogen besluiten, dat de stichting van eene nieuwe
kloostergemeente, aen al de bestaende kerken, kloosters
en godshuizen nadeelig zou wezen. Deze gevolgtrekking was
volkomen juist; en niemand verwonderde zich over de

m

H



374 DERDE TYDVAK. DERTIENDE HOOFDSTUK. 373

uitspraek vun den Bisschop, ten jare i490 gedaen. Luidens

deze uitspraek moest de oprigting van het Karmelieten-

klooster opgeschort worden, tot dat ten minste de mureu

en daken der moederkerk voltrokken zouden wezen.

Na dit gewysde hielden de Lieve Vrouwbroeders zich

drie jaren stil , zonder echter aen hunne ontwerpen te ver-

zaken. Trouwens, in i493, terwyl Philips de Schoone zich

te Mechelen bevond, vernieuwden zy hunne smeekingen,

om van hem de vervulling van zyn moeders gelofte te be-

komen. De jeugdige Aertshertog liet zich gezeggen. Hy

zond zynen Kanselier naer Antwerpen, om den eersten

steen van het nieuwe klooster te leggen, en Godefridus

Greveray, Bisschop van Dagna en Suffragaen van Kameryk,

om de plaets te wyden. Tevens schreef de vorst aen de

Kanoniken, om hen te verzoeken, zich niet langer tegen de

opbouwing des kloosters te verzetten.

Hetzy dat de hertogelyke brief by het Kapittel ontvangea

werd, in een oogenblik dat hetzelve onvoltallig was om te

beramen, gelyk de Kanoniken later voorgaven : hetzy dat

deze laetsten de zaek gaerne op de lange baen zagen komen,

en verzuimden te antwoorden : hetzy eindelyk, dat men de

Kanoniken den tyd niet wilde gunnen, om hun antwoord

te overwegen, Joannes van Cattendyck vond de gelegenheid

schoon, om het zoo lang gekoesterde ontwerp, het kostte

wat het wilde, nu eens bepaeldelyk doortedryven.

Zonder na des Kapittels toeslemming te wachten, deed hy

door den Kanselier des Hertogs voor de tweede mael den

eersten steen leggen , en door den Bisschop van Dagna den

grond wyden ; de prelaet las zelfs misse aen een met der

haest opgerigt altaer. Dit alles gebeurde den ^22." October

U93, ten drie ure 's nachts, opdat de plegtigheid niet
zoude gestoord zyn geworden.

Het toenmaels by de Karmelieten bezeten eigendom,
bestond uit twee huizen en eenen tuin van middelmatige
grootte in de Huidevettersstraet. Het altaer, waervan wordt
gewag gemaekt, werd waerschynlyk opgerigt in de eetkamer
van een dier huizen, dat later in eene kapelle werd veran-
derd, van welke het achterste gedeelte thans nogzigtbaer
is, nevens de poort van de vergaderzael der sociëteit ge-
naemd Philotaxe, in de Huidevettersstraet (1).

De plegtigheden van het steenleggen en grondwyden ver-
rigt zynde, werden de naestgelegen rieten hutten, waer
vroeger schoenmakers, huidevetters en vellenploters woon-
den, door eenige uil Mechelen ontboden Lieve Vrouwbroe-
ders ingenomen, die dadelyk aen het getyden lezen en
prediken gingen, indien men de bescheeden des kloosters
mag gelooven. Maer toen het gebeurde nu in den morgend
in de stad ruchtbaer werd, ontstond er een groote toeloop :

schier eenieder wilde door giften lot de vollooijing van het
begonnen werk bydragen. Degenen die zich gevleid hadden,
dat het Kapittel alles ongemoeid zoude blyven nazien,'

1) Deze sociëteit werd hier ten jare 1819 geslicht, door eenige parli-
kulieren en kooplieden. Derzelver doel is enkelyk de avonduiispanning.
Ten jare 1846 is de ^dei^M Philotaxe met den iu mk opgerig.en
€ercle P/nladelphia vereenigd, en vormt nu, met het bovengemelde
doelwit, een genootschap onderden titel vs^n Philotaxe-Philndelphia.
Opmerking verdient het, dat de straet waer de Lieve Vro.iwbroeders
hunne eerste huisjes hadden , in het concordaet de Schoenmakers- of
Scboenlappersstraet (p/a<ca Sarrfonr/m, lees Cerdonum) wordt genaemd
welke men nochtans van de Huidevettersstraet moet onderscheiden die
reeds in het begin der XV/ eeuw aldus genaemd was.
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hadden het grovelyk mis; want in den achtermiddag zond

het den Kanonik Antonius Mast met notaris en getuigen ter

plaetse. Deze Kanonik nam al de giften en offerpenningen in

beslag, verklarende dat dezelve den Kapiltele toebehoorden,

en verbiedende den Karmelieten in hun werk voortlegaen.

Deze laetsten, welke zich aen zulke gewelddadigheid

geenszins verwachtten, deden hun beklag by Philips, die de

Kanoniken zachtzinnig vermaende de Karmelieten gerust te

laten, wilden zy de uitwerksels van zyn misnoegen niet on-

dervinden (i). Het schryven des Aertshertogs werd nader

gestaefd door een diploom den volgenden dag by het Hof

uitgegeven, waerby de Karmelieten en hun nieuw klooster

in 's vorsten byzondere bescherming werden genomen , en

de Kanoniken aengeschreven hun de afgenomen offerpen-

ningen terugtegeven (2).

Dit diploom mogt den Karmelieten niet baten. Er werd

slechts, zeide men , bescherming verleend , om hen in hunne

reglen en bezittingen te handhaven , en het onregt te keer

te gaen. Maer dit was nu de vraeg niet : het gold de aen-

matiging en verbreking van een andermans regt, te weten

dat van het Kapittel en de moederkerk, hetwelk Philips by

zyne vroegere brieven ook wilde gehandhaefd hebben.

Dierhalve beweerde het Kapittel te mogen vry blyven, om

zich tegen den opbouw des kloosters te verzetten. Dat meer

is, toen Philips en het Hof de redenen der aenkanting des

Kapittels hadden vernomen, uit een nieuw smeekschrift

door hetzelve den 27.° October 4495 ingezonden, hielden

(i) Brief van 27 October 1493, by Diercxseos , Tom. III, pag. 162.

(2) Diploom van 28 October i493, Ibidem, pag. 163.
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zy op, de zaek verder doortedryven. Dit tweede vertoog, in

het fransch opgesteld, en waervan Diercxsens slechts het op-
schrift heeft gegeven (1), is allezins merkwaerdig wegens de
hevigheid der bewoordingen : behalve de meergemelde rede-
nen

, schryven de Kanoniken daer nu ook : Aussi qü'il y ait

tant grant muUitude de gens ecclesiastiques en votre ville

dAnvers, qu'il vauldroit mieulx les diminuer que augmenter
ne acroistre : car ils nont pour la pluspart que vivre : en fagon
ielle quil leur convient vivre des aulmosnes et bienfaits du com-
mun peuple. Zy verwyten zelfs aen van Catlendyck en den
kloosterlingen uit louteren geest van moedwilligheid te werk
te gaen : et plus par volunte et volupte que par necessile , se

sont plus aucuns jours en ga, de nuijt et hors heure avancez,

de leur indeue et privee auctorile, de eriger Ie nouveau convent

et monastere
, en meer andere dergelyken , waerdoor zy toch

verkregen dal de Aertshertog hen voor den Raed van Mecbe-
len verzond, om de zaek in der minne byteleggen (2).

De Raed van Mechelen , voor welken de partyen den 7."

November door hunne afgevaerdigden verschenen, beval haer
eerst de bescheeden en bewysstukken harer wederzydsche
eischen intebrengen, en stelde de zaek uit tot den 20." der-
zelfde maend. De redens, welke daer van weerskanten wer-
den aengevoerd, zyn uit al het voorgaende reeds genoegzaem
bekend. Alleenlyk verdient het opmerking, dat de Kanoni-
ken nu ook voor de eerste mael deden gelden, de aertsdia-

conale jurisdictie, welke de moederkerk, zeiden zy, over de
stad had. Zy vertoonden ook, dat de uitvoering der pauselyke

(1) Antverpia C. n., Tom. III, pag. 172.

(2) Brief van 31 October 1493, ibid. pag. 172.
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buUe , met welke de Lieve Vrouwbroeders zeer hoog liepen

,

onderschikt was aen de uitspraek van den apostolischen

regier, den Abt van Park. Om kort te gaen, de Kaed gaf den

Kanoniken gelyk, en verzond de zaek tot den gemelden Abt (i ).

Zoohaest dit vonnis bekend was , lieten de Lieve Vrouw-

broeders den moed zinken, wel ziende dat hunne zaek op

de lange baen was geschoven. De Prior zond op nieuw

zyne termyngangers herwaerts, onder welke de meerge-

melde broeder van Cattendyck, die bereids veertien jaer

was werkzaem geweest, om te Antwerpen een gesticht tot

stand te brengen ; en dus was de man ook nog steeds by de

hand, voor het geval dat er eenige hoop mogt opryzen.

Des anderendaegs na de terugkomst vandeafgevaerdigden

des Kapittels, zond hetzelve de Kanoniken Antonius

Mast en Joannes Lyns ter plaetse van het aengelegde kloos-

ter, niet alleen om den verderen opbouw te verbieden en te

beletten, maer ook het begonnen metselwerk omverre te

doen werpen. Dit gebeurde den 24." November i493, vier

dagen nadat het vonnis te Mechelen was uitgesproken ge-

worden; en als ware dit nog niet genoeg geweest, spande het

Kapittel een byzonder geding in tegen Joannes van Catteu-

dyck en Petrus Mol , als by de onderneming van den opbouw

des kloosters de voornaemste aenleggers geweest zynde.

Deze twee kloosterbroeders werden beiden voor den aposto-

lischen regter te Leuven gedagvaerd. Doch onderwylen liet

men de Karmelieten noch rust noch duer, en een Hs. ver-

hael uit een register van hun klooster, berigt deswege het

volgende : « In dien tyd, omtrent het midden der derde

(i) Hel vonnis des Raeds, by Diercxsens, Tom. III, pag. 175.
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» week van den Advent, toen pater Petrus de Nyperseele
i> by eenen zieke was, werd hy onverhoeds overvallen door
» Lambertus van Haarlem, Pastor van O. L. Vrouwe-
» kerk (i) ,, Hier is de copy afgebroken; maer het
is niet moeijelyk te raden, welk ergerlyk tooneel er volgde.
Aldus hadden de Lieve Vrouwbroeders niets onbeproefd

gelaten, om de oprigting van een klooster binnen onze
stad te bekomen. Nu eerst kwamen zy op de gedachte—
en het is wonder dat dezelve hun niet eerder inviel — de
vriendschap der Kanoniken te winnen , by middel van on-
derhandelingen. Te dien einde kwam de Provinciael Joan-
nes de Nussia met verscheidene Priors en Lectors naer
Antwerpen. De Raed, by wien zy zich eerst vervoegden, om
deszelfs bemiddeling te erlangen, verwees hen tot het
Kapittel, hetwelk zich bereid toonde te onderhandelen,
daer het toch nooit volstrekt geweigerd had de nieuwe
kloostergemeente in de stad toetelalen , maer alleenlyk voor
eenen bepaelden tyd wilde uitgesteld hebben. Trouwens,
en tot bewys van den goeden wil onzer Kapittelheeren

,

deden zy het geding, tegen de broeders Mol en van Catten-
dyck ingespannen, opschorten, en benoemden zy den
Choordeken Petrus de Mayo en drie Kanoniken, Joannes de
Beka, Carolus Magni en Antonius Vos, tot kommissarissen.

De onderhandelingen duerden eenigen tyd. Het neteligste

en meest betwiste punt was de eisch des Kapittels, dat de
Lieve Vrouwbroeders zich gedurende vier jaren moesten

(1) Interea alia tempestas irruit in nostros : nam cum eo tempore.
Circa medium lertiae septimanae Adventus, R. P. Petnts de Nyperseele
esget apud quamdam personam infirmam, supervenit R. D. Lambertus
de Hacrlem , Curatus ecclesiae B. Mariae
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onthouden, van eenigen bouw te beginnen ofte voltooijen.

In dezen eisch werd echter eindelyk toegestemd. Onmid-

delyk daerna werd tusschen de Kapittelheereu en de nieuwe

kloosterlingen een concordaet gesloten, en den H.° April

1494 in het Kapittel huis voor notaris en getuigen onder-

teekend en bezegeld.

Dit concordaet bevat vyf-en-twintig artikelen, waervan

het eerste allen opbouw van kerk of klooster voor vier jaren

verbiedt. De schikkingen omtrent de parochiediensten»

sermoonen, predikanten, ofTerpenningen, biechtvaders, het

vierde part der legaten m het begraven der doodeq waren

genoegzaem eensluidend met degene voor de Minderbroeders

bepaeld. Aileenlyk verslaen wy niet al te goed , hetgeen om-

trent de verdeeling van de baet der lyken werd vastgesteld.

Wy hebben inderdaed reeds gezien, dat de zyden en lakenen

baerkleederen voor de helft aen het Kapittel toebehoorden.

Het concordaet van i494 noemt nu ook onder de lykbaten

de paerden , koeijen en alle andere beesten : op wat voet

konden deze toch onder die baten begrepen zyn ?

Nopens het betalen der cynzen , staende op een huis, dat

men had afgebroken om het nieuwe klooster te kunnen

opbouwen , zoowel als degenen bezet op de huizen , welke

zy in vervolg zouden afbreken, om den grond by hun

klooster intelyven , werd bepaeld , dat de oude cynzen aen

het Kapittel moesten blyven betaeld worden; en, opdat

hetzelve daer niet van beroofd zoude worden , doordien het

klooster een onsterfelyk persoon was, moesten de klooster-

broeders aen het Kapittel sterfelyke persoonen voorstellen,

by wier Qverlyden het klooster eenen dubbelen cyns zou

verschuldigd wezen, stellende alsdan wederom eenen

M y
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nieuwen persoon; en zoo vervolgens ten eeuwigen dage.
Eindelyk moesten zy nog, jaerlyks op Paeschdag, tot

afkoop der parochiale regten, een once zuiver zilver betalen.

Aldus werden de Karmelieten eindelyk, na vyftien jaren

worstelens, in de stad aengenomen; en na de toelating des
Kapittels te hebben verkregen, erlangden zy ook degene
van den Stadsraed, by brieve van 8 Augusty 1494.

De eerste Prior van het Karmelietenklooster was broeder
Joannes van Cattendyck, doctor in de godsgeleerdheid

;

maer hy bekleedde deze waerdigheid slechts twee jaer , en
overleed in 1496 te Mechelen, werwaerls hy om zekere
zaken geroepen was, in den ouderdom van acht-en-vyftig

jaren (1). Zyn opvolger was Egidius de Merica, insgelyks

doctor in de godsgeleerdheid, die, nadat de vierjarige

verbodstyd verschenen was , de grondvesten van het choor
en van den ringmuer des kloosters legde. Hy bekleedde
den post drie jaren, alswanneer hy Bisschop inpartibus van
Berytum, en Suffragaën van Kameryk werd (2). Het door hem
aengelegde choor werd in 1501 voltrokken; en dertig jaer

daerna, in 1531, verkregen onze Lieve Vrouwbroeders van

(1) Zyn lyk werd naer Antwerpen gebragt en in het Kapitlelhuis zyns
kloosters begraven. Men zie over hem Paquoi's Memoires lütéraires,
betrekkelyk zyne nagelaten handschriften. Hy heeft onder anderen hel
omstandig verhael der stichting van het antwerpsche klooster, en van
al de twisten desaengaende . in Hs. nagelaten. Dit werk werd eertyds
in de archiven van het gesticht bewaerd , en is, by onze wete , nooit in
druk uitgegeven.

(2) Diercxsens maekt hierby de aenmerking, dat de Karmelieten, in
tegenstelling van andere moniken.by hun treden in de Carmelusorde,
de namen behielden, welke zy in de wereld gevoerd hadden. De veran-
dering van namen begonnen zy slechu by hunne hervorming omtrent
het jaer 1630 intevoeren.

I

'ƒ/
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degenen van Mechelen den termyn van Zierikzee, van welken

zy de voordeden genoten lot de uitbarsting der religie-

troebelen.

De byzonderheden , in welke wy omtrent de stichting van

de kloosters der Minderbroeders en Karmelieten zyn getre-

den, mogen sommigen vry wat beuzelachtig toeschynen;

maer zy kunnen altyd ten bewyze strekken — strydiglyk

met een genoegzaem algemeen aengenomen gevoelen — dat

alle slach van moniken zich hier voetstoots en zonder

eenige formaliteit konden komen nederzetten. Hunne toe-

lating was integendeel aen min of meer voorwaerden onder-

schikt, blykens de concordaten door die twee kloosterorden

met de Kanoniken gesloten. Deze laetsten, overigens, had-

den er wezenllyk belang by, dat de manskloosters niet al

te sterk binnen onze stad vermenigvuldigden : dit belang

was de voltooijing van O. L. Vrouwekerk en derzelver toren;

en wie weet of men ook den tweeden toren niet zou hebben

kunnen voltrekken, byaldien de twee gemelde bedelorden

door geene magtige beschermers waren ondersteund geweest

en uit de stad gebleven ?

Veel minder tegenkanting ontmoette de stichting der

vrouwenkloosters; en dit laet zich verklaren : de nonnen,

inderdaed, tot alle priesterlyke bedieningen onbevoegd

zynde, konden aen de kerkdiensten van O. L. Vrouwe

geen nadeel toebrengen ; en het Kapittel had geene gegronde

redens tegen hare toelating te doen gelden.

De congregatie der Arme Cleren of Clarissen bevond

zich in dit geval, als eenige vrouwen besloten hier een

klooster derzelve te stichten. Door de voorspraek van

Isabella van Portugael, gemalin van Philips de Goede,
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verkregen zy daertoe vergunning van Paus Calixtus III, by
bulle van 7 Juny 1455, onder voorbehouding van al' de
parochieregten, en belofte van gehoorzaemheid aen den
Provinciael der Minderbroedersorde (i). Gramaye zegt,
dat de Hertog van Braband terzelfder tyd zyne brieven van
toestemming verleende.

Deze nonnen waren eigentlyk de vrouwelyke afdeeling
der Fransciskaner of Minderbroedersorde. DeH. Franciscus
van Assise had haer in 1224 eenen byzonderen regel voor-
geschreven; maer hare stichteresse was de H. Clara, van
welke zy hare benaming hielden.

Zoo haest men de pauselyke en hertogelyke vergunningen
had ontvangen, vergaderden drie vrouwen, te weten:
Mechtildis Jansens, Catharina Hendricx en Gerardina van
Waesberghe, welke als de stichteressen des nieuwen kloos-
ters worden aengemerkt, en verzochten dat men haer eenen
onbebouwden grond omtrent de Oude Vest (thans de Clara-
strael) zoude schenken. Joannes Fierkens, Abt van S. Mi-
chiels en apostolischen kommissaris ter regeling dezer
zaek, vergunde haer dien grond, den 26." Maert J456, in
tegenwoordigheid en waerschynlyk ook met toeslemming
der Burgemeesters. Diercxsens maekt hierby de aenmerking!
dat zoowel in de bulle als in de verdere brieven de stichting
betreffende, de stichteressen mulieres (vrouwen) worden
genoemd

,
terwyl men in andere dergelyke gevallen virgines

(maegden) plagt te zeggen; maer hy heeft de reden van dit
onderscheid niet kunnen opgeven.

De stichteressen, welke zeer vermogende vrouwen schynen

.'I

(1) De bulle by Diercxsens, Tom. II, pag. 2S0.
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te zyn geweest, daer men niet bevindt dat haer, buiten den

grond, eenige donatie gedaen werd, begonnen onverwyid

hel klooster, de kerk en verdere gebouwen te timmeren.

Deze werken, volgens Scribanius, werden in zes jaren tyds

voltrokken. Onmiddelyk daerna ontboden de stichteressen

«enige zusters-noviciën uit het klooster van Trier, welke

hier in U6I onder groote toejuiching van de gansche stad

werden ingehaeld : summo cioitatis applausu anno 1461

introductae, Joannes Fierkens, Abt van S. Michiels, ontving

de geloften der nieuwe nonnen, en bekrachtigde de keuze

van Elisabeth van Lindevelt, welke zy tot hare eerste

Abtdisse hadden aengesteld. Zy stonden onder de voogdy

van den Provinciael der Minderbroeders te Keulen (1).

Antwerpen was dus in den loop der XV.« eeuw verrykt

geworden met eene Abldy (degene van Peeter Pol) ; twee

manskloosters (de Minderbroeders en Lieve Vrouwbroeders),

II

{i) Diercxsens, Antverpia, Tom. III, pag. 10 elH , edit. in 8». In de

uitgave in 12», Tom. Il, P. II, pag. :296, gewaegt deze schryverop bet

jaer 1547 van een vreemd wonderwerk. Hy verhaell namelyk, dat men

tydens eenen hongersnood in ons Clarissenklooster broodgebrek leed.

De toenmalige Abtdisse Josina van Werden , wien men dit berigtle , ver-

genoegde zich te antwoorden : God zal er in voorzien; en den Heer

gebeden hebbende vond zy een goudstuk van tien gulden voor zich

liggen. In eenen dergelyken nood bragt een jongeling eene beurs vol

gouden en zilveren munten, zeggende : deze beurs zendt u God, en hy

verdween. Deze beurs had de eigenschap van nimmer ledig te worden

,

tol dal eene zuster, nieuwsgierig deze zeldzame eigenschap van nader by

ie onderzoeken , het geld natelde; maer toen bereikte men spoedig den

bodem , en de beurs werd ledig. Het laetste gedeelte dezer legende zou

men zeggen ontleend te zyn aen de historie van Forlunatits Beurs;

Diercxsens schynl dit ook te hebben ingezien, want in de tweede

uitgave van zyn Antverpia heeft hy het gewaende wonder achterwege

gelalen. Hy had het overgenomen uit den schryver der Chorographie

van de Minderbroeders, by Sanderus,

I

> .:
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en twee nonnenconventen (de Falcontinen en Clarissen).

Thans willen wy nog beknoptelyk aenstippen de wyzigin-
gen

,
welke de vroeger opgerigte kloosters hier ondergingen.

Beginnen wy met de Beggaerden, welke, volgens Papebro-
chius, in U16 hervormd werden, nadat zy zich hadden
onderworpen aen het Kapittel van Zepperen , een dorp in

het bisdom van Luik, en eene myl van S. Truijen. Deze on-
derwerping werd in 1472 door Sixtus IV goedgekeurd of
bevestigd; de Paus schonk tevens aen de antwerpsche
Beggaerden al de voorregten, welke de luiksche genoten.

Ondertusschen verkregen zy daermede geen regt, om de
Sakramenten uiltereiken of dooden te begraven. Dit regt

werd hun eerst vergund in 1476, door den pauselyken
Nuncius, Bisschop van Sabina, die hen, by zynen brief van
primo December, magtigde biecht te hooren, aen hunne
broeders en de kloostergenooten de Sakramenten des
Altaers en des Oliesels uiltereiken, en op hun kerkhof
dooden te begraven. De parochieregten der moederkerk
werden in dien brief uitdrukkelyk voorbehouden, en gaven
aenleiding tot het sluiten van een concordaet met het

Kapittel, aen hetwelk de Beggaerden jaerlyks op den laet-

sten dag van April zes stuivers brabandsch groot moesten
betalen, behalve de ofFerpenningen, voortskomende van de
lyken, uitvaerten enz., welke zonder de minste korting aen
de moederkerk moesten toekomen.

Drie maenden na het sluiten van dit concordaet, den
15.» July 1477, mogten de Beggaerden hunne kerk, aen
welke zy waerschynlyk al van over eenigen lyd bouwden

,

pleglig inwyden. Hetgeen Gramaye, Le Roy, Scribanius,

Diercxsens en Papebrochius verder aenteekenen over het

M-s
1
'

'f
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aenoemen van eenen nieuwen regel dooi* de fieggaerden , is

zeer verward. Indien men eerstgenoemden schryver moet

gelooven, omhelsden zy in 4468 den derden regel der Fran-

ciskanerorde; doch anderzyds leest men by Bertryn, dat

hun in 151i werd geboden, het y^reven te verlaten, de

getyden te gaen zingen, en zich tot den priesterstand be-

kwaem te maken. Dit schynt aenteduiden, dat er toen eene

nadere hervorming des kloosters of der orde tot stand

werd gebragt.

Dit was ook het geval met de Predikheeren. Reeds in

1459 had Marlialis de Auribelli, Generael der Dominikaner-

orde, aen ons Magistraet geschreven, om hetzelve te ver-

zoeken vier persoonen te benoemen, welke het opzigt zouden

hebben over den omgang en de levenswyze der kloosterlin-

gen , alsmede over de goederen en inkomsten des convents.

Werkelyk werden er door de Stad twee Procurators of

Bezorgers met dit oogmerk aengesteld (1). Eigentlyk was

dit slechts een voorafgaendelyke maetregel van de her-

vorming, welke in hel jaer 1500 door den Prior Antonius

Wellenus bezorgd, en door Servatius Fanchellus, overste

der Predikheeren van Keulen, tot stand werd gebragt; maer

in welke punten dezelve bestond, is ons nergens gebleken.

Ook voor de Cellebroedei-s begon in de tweede heiligt

der XV.® eeuw een nieuw tydperk. Deze congregatie, welke

omtrent 1447, van Paus Nicolaus V, etlelyke privilegiën had

bekomen, mogt dezelve in 1458 door Pius II zien beves-

tigen. Door zyne bulle van 3 January liet deze Paus hun

toe de plegtige geloften te doen, en werkelyk werden dezelve

(!) Groot Pamp. Priv. Boeck , fol. 115.

i ri
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in 1461 door twaelf onzer Alexianen afgelegd, kiezende zy tot
hunnen overste den Prior der Karmelieten van Mecheien. die
hier toen nog niet moer dan eene réfugié of logement hadden,
SixtusIVstelde hen in 1472 onder eenen generalen Visitator,
en bewilligde er later in, dat zy eene kapelle met klokkento-
rentje hadden, en naest dezelve een klein kerkhof kregen.
Deze laetste bulle kon echter niet dadelyk worden ten

uitvoer gelegd, uit hoofde van de tegenkanting des Kapit-
tels. Eindelyk in 1491 trof hetzelve met de Cellebroeders
een concordaet, krachtens welk hun het eene en andere
werd toegestaen; eventwel mogten zy op hun kerkhof geene
andere persoonen dan paters en noviciën begraven ; en al
de Sakramenfen moesten zy, als voorheen, van den Plebaen
blyven ontvangen. Op de vier hoogtyden des jaers moesten
zy zes grooten brabandsch betalen. De offerpenningen van
lyken, uitvaerten en anderen, in S. Alexiuskapelle gedaen,
hoorden het Kapittel toe, wiens toestemming ook vereischt
werd, om missen en jaergetyden te stichten.

Wy hebben reeds door eenen schepenakt bestatigd , dat
de Lollaerden geene anderen waren dan de Cellebroeders (1) .

Ware deze akt aen Diercxsens en Gramaye bekend geweest,
zy zouden de eersten niet van de laetsten hebben onder-
scheiden, zeggende, dat de Cellebroeders zich uitsluitelyk

bezig hielden met de zieken te dienen en de dooden te be-
graven, en dat de Lollaerden zich byzonder toelegden op
het bezoeken der zieken en het bereiden derzelven tot eene
zalige dood. Deze dwaling van de twee beroepen schryvers,

heeft daerna aen Uyttenhooven (2) gelegenheid gegeven te

U
' ,

'h

' M'i

si

(1) Zie ons II.» Deel, bladz. 2J1.

(2) Geschiedenis der Hervortnde Kerk van Antwerpen, bladz. 64.
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veronderstellen, dat de LoUaerden, welke by voor de af-

stammelingen der Tanchelinisten wil doen doorgaen , voor

de vervolgingen der priesters en moniken verdwenen, die hel

volk zouden hebben diets gemaekt , dat die Lollaerden met

beillooze gevoelens omtrent de godsdienst besmet waren,

en zich heimelyk aen allerlei ondeugden schuldig maekteo.

Aldus is uit de eene dwaling de andere geteeld geweest.

Omtrent dit tydstip onderging het Terziekenklooster eene

gewigtige hervorming (i). Sedert het begin der XV/ eeuw

was in hetzelve een Pastor, niet alleen voor de nonnen, maer

ook voor de leproozen. Het vergeven van dit beneficie hing

gansch af van het Kapittel van O. L. Vrouwe; maer de

keuzen waren niet altoos gelukkig. Verscheidene geestely-

ken, die achtervolgens S. Lazaruskapelle bedienden, gaven

geen geringe ergernis, levende zeer zorgeloos, begaende

vele wanvoegelykheden, en zich door andere priesters doende

vervangen. Tot overmaet van ontstichting leidden sommigen

dezer plaetsvervangers een allezins berispelyk leven ; want

men beschuldigt hen van ookuischheid en andere ver-

regaende ongeregeldheden.

Daer dit alles het gesticht op deu duer in minachting^ en

n

;

i ,

f

!\ 'i'f

II

(1) Dit gesticht was in 1301 door den Deken Hugo de Knocke begiftigd

geworden met de heiligt van een stuk land , groot twee bunders vyflig

roeden , welke heiligt jaerlyks opbragt vyf-en-zcstig stuivers en twee
boenders, door de meestersse des huizes naer goedvinden ter vetter

tafel uittedeelen , zoo nochtans dat er alle jaren op den dag van de uit-

aert des begiftigers, twaelf stuivers en twee hoenders aen de zusters ter

pitancién moesten uitgedeeld worden. Tenjare 1296 en 4303 verkocht

de Stad aen hetzelfde klooster eenige haer toebehoorende gronden,
gelegen aen de Beke en te Harinkrode. Wy hebben de originelen dier

drie charters, welke op perkament waren geschreven, in handen gehad.

^"b'i
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verval zou gebragt hebben , wendden de nonnen zich tot het

Kapittel, en verzochten, dat het haer vergund wierde, tel-

kens dat de kapellany zoude komen opentevallen, om zelve

de kandidaten te mogen voorstellen : haer doelwit was,
Ie beletten, dat er voortaen nog iemand lot het beneficie

benoemd wierde, die niet tot het ambt bevoegd en tot het
verblyf genegen was. Tegen hare verwachting werd haer ver-

zoek door het Kapittel zeer gunstig bejegend en op zekeie
voorwaerdeu ingewilligd ; maer het privilegie, om vankrachte
te zyn, had nog 's Pausen goedkeuring van noode.

Oloudus Terlinck, Abt van S. Michiels, met twee andere
geestelyken door den Paus lot kommissarissen benoemd,
deed het onderzoek over deze zaek , en onderteekende den
7.- September 1428 den approbaliebrief, waerby de nonnen
het voorregt verkregen de kandidaten voor de kapellany
voorteslellen, alsmede dat van haren wekelykschen priester

{presbyter hebdomarius) te benoemen. Dit dubbele voorregt
hebben zy tot het einde van haer btstaen bezeten. De aen-
stelling en alle andere beschikkingen bleven aen het Kapittel

voorbehouden. De Kapellanen deden sinds dien by het

aenvaerden hunner bediening den eed, dat zy in het kloos-
ter zouden blyven en geen ongeregeldheden zouden begaen.

Ondertusschen werd men gewaer, dat de nonnen zelve

groote hervormingen van noode hadden. De broeders, die
zich weleer in het gesticht bevonden , waren sedert lange
uit hetzelve weg; en het was dus zeer naluerlyk, dat de
nonnen de afschaffing verlangden van de artikelen haers
reglements die broeders betreffende, mitsgaders eenige
andere wyzigingen. Om dezelve te bekomen, vervoegden
zy zich by Henricus deBergis, Bisschop van Kameryk. Deze
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prelaet vond er geen zwarigheid in de vraegmtewilligen,

en liet den 9.° February 1495 eenen brief uitgaen, waerby

hy aen de Terziekelingen nieuwe statuten verleende. Dezelve

waren vervat in zeven-en-dertig artikelen. Heteigenaerdigste

was wel het 30.* artikel, dat letterlyk luidde als volgt :

t Voort selen hen de susteren wachten van honden te hou-

» dene ofte op te voedene, anders dan voor het bewaren van

» den huise, die des daegs gebonden plegen te staen. Nochte

» dat sy geene honden ofte catten onder den dienst Godts in

» de kerck nochte in den refter met hen en brengen. »

Dit zoo zonderling als ergerlyk misbruik van mei honden

of katten in de kerk te zitlen , was ook onder de Gasthuis-

nonnen geslopen, doch was by deze reeds sedert 1292

geweerd geworden. Wyders bepaelden de nieuwe statuten

van ons ïerziekenklooster, dat de zusters, toen zeven in

getal, tot negen mogten vermeerderd worden; hetnoviciaet

moest vier volle jaren duren (1).

Een ander vrouwengesticht, dat in de XV.® eeuw eene

gewigtige hervorming te beurt viel , was dat der gemelde

Gasthuisnonnen. Aenvankelyk woonden in hetzelve broeders

en zusters; de eersten verpleegden de mannen, en de anderen

de vrouwen. De geheele gemeente stond voorts ondereene

Priorin : oudtyds evenwel schynt een manspersoon het

oppergezag te hebben gevoerd ; want in zekeren akt van den

jare d237 wordt slechts gesproken van eenen meester (ma-

gister). Te dien tyde waren er werkelyk broeders en zusters

(1) Diercxsens, Jntverpia, ad A." 1493. Door de rol der baerdtelling

van 1S29 vernemen wy, dal er in het klooster, behalve de negen nonnen,

ook drie knechts en drie meiden aenwezig waren, om er de huisdienst

te helpen verrigten.
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in het huis, mitsgaders andere persoonen, die deszelfs regel
niet volgden, alhoewel sommigen het habyt droegen, en
wegens hunne armoede ten koste des gestichts onderhouden
werden. Doch men vond er ook, die in wereldlyke kleederen
om loon dienden (1) : deze waren waerschynlyk helpers of
dienstboden gelyk by de Peer-Potsheeren.

Daer er ondertusschen geen genoegzame eendragt beslond,
mogelyk omdat de broeders de meesterschap der Priorin
ongeduldig droegen, werden er door Paus Martinus V kom-
missarissen afgevaerdigd, om het klooster te hervormen en
de huiselyke tucht te regelen. Ondanks den Bisschop van
Kameryk

,
die er zich om tamelyk beuzelachtige redens tegen

aenkantte, werd de hervorming in 1429 doorgezet, ''de
broeders afgeschaft, en de zusters met de verpleging van de
zieken van beide kunnen gelast (2).

Eenige jaren daerna hadden de Gasthuisnonnen eenen vry
hevigen twist met het Kapittel van O. L. Vrouwe.
Degronden, bekend onderden naem van Gasthuisbeemden,

welke eigentlyk beëemde, dat is bewaterde landen waren,'
strekten zich toen uit tot aen de stadsvesten, en besloegen
bygevolg een tamelyk groot vlak. Ten jare 1440 beweerd'en
de Kanoniken, dat zy het regt hadden, om in die weilanden
de hooitienden te ontvangen; doch deze eisch werd door de
bevoegde scheidsmannen van de hand gewezen, en het regt
der Gasthuisnonnen erkend.

Deze hebben ook van de vroegste tyden hare eigene
kapelle en kerkhof gehad. In 1326 gaf Robertus van Croy,

' m

(1) Willems, Excerpta ex archivis eccles, cath, Antv, fol. 5i.
(2) Papebrochius, Annales Anlv., Tom. 1, pag. 330.
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Bisschop van Kameryk, haer oorlof, om ten noorden der

kerk eene nieuwe rustplaets voor de dooden aenteleggen.

Wat de kerk betreft, volgens de Annales Antoerpienses zou

dezelve, benevens de refter en dormter of eet- en slaepzael

in 1450 gebouwd zyn (1).

Behalve die verschillende kloosters, welke in de XV.' eeuw

te Antwerpen bestonden , vinden wy nog gewag gemaekt van

zekere nonnen van Ellewoutsdyk , die hier in li88 aenkwa-

men. Ellewoutsdyk was een dorp in Zuid-Beveland, alwaer

zich een vrouwensticht bevond, hetwelk door eene over-

strooming werd verzwolgen. De nonnen welke hetzelve be-

woonden , weken daerop naer Antwerpen , doch konden er

niet in gelukken hier vasten voet te ki7gen : immers,

nadien vindt men van huer geene melding meer gemaekt.

(i) Dit tweede kerkhof des Gasthuis is thans deels bebouwd , deels

by den Botanieken Tuin ingelyfd. De kerk zal in latereu tyd ook wel ver-

nieuwd of verbouwd zyn geweest ; immers ziet zy er zoo oud niet uit om
van over vier eeuwen te dagteekenen. Haer toren werd in toöo door

den bliksem afgebrand. Marten Pepyn gaf in 1625 bet schildery van bet

boog aitaer, hetwelk in 1766, toen Diercxsens Pastor van het Gasthuis

was, door Engelbrecht Baets werd herbouwd.

fl'lll
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StichtiDg van drie nieuwe paroohiën te Antwerpeo. - Sticbtin. Tan

ntC^ r ^"'"^ »»<''<'«^'"'e opgerigi. - s. Jorisparochie- De Burgtparochie. - De Palmprocessie. - Stichting eener vierde
parochie buiten de stad. - De Dooplcaersen.- Oprigting van niéuweG^shu,zen - S. U>ykapelle.- He. Zinnelooshuis.- Lt godshuil
derZevcnBloedstortingen.-Oudemannetjeshuisof Grauwen Blauw-• Godshuis van S^ Barbara. - Het Vrouwkenshuis. - Godshuis van
Wolffensdijck. - De Peter Taxkapelle en de Jesuskapelle of de Vvf
Ringen. - Weduwen Zwaeijers godshuis.- De Zeven Gebroeders ende Zeven Weeën. - Godshuis van Jan van der Biest. - Kapelle van
oratie. - Aenstelling der Aelmoezeniers. - Byronderheden overhunne bemoeijmgen en de uitdeelingen aen de armen in vorige tyden

De Kanoniken van O. L. Vrouwe, die met zooveel weer-
zin en onder zoovele voorbehoudingen hunne toestemming
hadden gegeven lot het oprigten van nieuwe manskloosters.
moesten natuerlyk even weinig geneigd zyn tot het instellen
van nieuwe parochiën. De behoefte derzelve was echter niet
te loochenen. Binnen de stad was slechts eene enkele pa-
rochiekerk, degene van O. L. Vrouwe, en buiten de vesten
stond degene van S. Willebrords. Wel vond men binnen
knipe nog twee andere kerken : S. Joris en S. Walburgis

;

doch deze bezaten al de parochieregten niet : in de eerste
mogt men geenen Doop bedienen , en in de laetste noch
Doop, noch H. Oliesel. De ingezetenen , welke die Sakra-
menten van noode hadden, moesten zich tot de moederkerk
wenden, welke ook byna uitsluitelyk het regt bezat de

DEEL III. KQ
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lykdiensten te doen verrigten. Onderlusschen werd in 1477

by de inwooners besloten, de instelling van nieuwe parochiën

te verzoeken; en zy wendden zich met dit oogmerk tot den

H. Stoel. De redens, welke zy tot staving van hun verzoek

deden gelden, waren hoofdzakelyk genomen uit de vermeer-

dering der bevolking en de uitbreiding der stad. Zy betoog-

den onder anderen, dat de hoofdkerk, hoe ruim ook, al de

geloovigen op plegtige feestdagen niet kon bevatten ; dat die

kerk bovendien , ten gevolge van de traeg vorderende bouw-

werken, gedurig belemmerd lag, weshalve een groot gedeelte

der beuken door het volk niet kon gebruikt worden.

Paus Sixlus IV nam deze vertoogen in aenmerking. De

Abten van S. Michiels en S. Bernaerds, en de Deken van

S. Gummaruskerk te Lier werden met de uitvoering van het

verzoek, en met de oprigting van drie nieuwe parochiën

belast, wel te verstaen mils voorafgaendelyke toestemming

des Kapittels. Dezelve werd eerst na anderhalf jaer onder-

handelingen, door tusschenkomst van den Raed, verkregen;

en men trof met het Kapittel een verdrag, krachtens hetwelk

de parochiën van S. Walburgis, S. Joris en S. Jacob werden

opgerigt. Eene Hs. chronyk geeft te verstaen, dat onze

Kanoniken daertoe door de gemeente gedwongen werden.

Wy willen de geschiedenis dezer drie parochiën hier be-

knoptelyk ontvouwen, beginnende met degene van S. Jacob,

als de aenzienlykste en uitgestrektste.

Gramaye schryft, dat het choor van S. Jacobskerk in het

jaer 1327 werd gebouwd; en dit is de eerste mael, dat men

van deze kerk vindt gewag gemaekt. Zeer waerschynlyk

echter is dit eene misstelling in het jnertal ; want Diercxsens

zag in het archief van de kerk eenen schepenbrief van den
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jare 1404, waerby Thomas Huygman, omtrent het Kipdorp
eenen grond aenkocht, op denwelken, volgens een oud
register, eene kapelle ter eere van S. Jacob gebouwd werd ,

met toestemming van Petrus van Alliaco, Bisschop van
Kameryk (I). De schepenbrief zegt intusschen niet, dat de
kooper den bewusten grond te dien einde bestemde; en,
indien wy ons niet bedriegen, werd dezelve opgedragen aen
het gast- of godshuis van S. Jacob, hetwelk wel dient onder-
scheiden te worden van het gasthuis van denzelfden naem

,

dat weleer in de Keizerstraet stond. Van dit oude S. Jacobs-
godshuis vonden wy allereerst gewag gemaekt in eenen akt
van 4 Juny i399, betreffende a een huys gestaen in Kijpdorp
>* opten hoec vander Ameyden (yzeren hek) ter Nuwestraten

» waert ane, (neffens) Sinte Jacops erve fè). » Wy zullen

straks op dit gesticht nader terug komen. Ondertusschen
blyft het zeker, dat S. Jacobskapelle eerst in 1413 begon
opgebouwd te worden ; en, volgens Papebrochius, ter plaetse

'.)

, -I'

'4

•if

1 11'

(1) In de kerkarchiven zyn ook nog verscheidene originele akten van
vroegere jaren. Zoo vonden wy , onder dagteekening van S. Jndriesavont
des AposteUn 1392, eenen schepenbrief betreffende de verkooping van
twee kameren of huisjes « om twalef scellinghe viaems grote goet ende
» custbaer, alsulken viaemser grote alse daermen tallen paydaghen
» ghemeenlec binnen Antwerpen bier ende broet mede coepen sal.

»

Van S. Jacobskerk
, kapelle of godshuis wordt hier geen melding gemaekt,

weshalve wy dezen akt slechts beschouwen kunnen als een eigendomstitel,*
dat in het bezit der kerk kwam, toen zy het eigendom der gemelde
kameren verkreeg.

(2) Dit huis werd den 24.- Maert 1431 ten behoeve van S. Jacobskerk
aengekocht. De byzonderheden . welke wy hier omtrent deze kerk en
het bewuste godshuis mededeelen. zyn tot dusverre grootendeels onbe-
kend gebleven, en ons door de dienstvaerdigheid van den heeradvokaet
en fabriekraed Theodoor van Lerius uit de oude kerkregisters bezorgd

,

waerover wy Zyn Edel hier opentlyk onzen innigen dank betuigen.
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zelf waer een steenen beeld van S. Jacob op eenen pilaer

stond. Deze pilaer, welken noen tegenwoordig nog op den

hoek van de S. Jacobsstraet en S. Jacobsmarkt ziet , stond

buiten de yzeren balie of draeiboom, waermede het huidige

Kipdorp tusschen de Paddengracht en S. Jacobsstraet was

afgesloten. Men neme echter de aenwyzing van Papebrochius

niet al te zeer naer de letter : het hoekhuisje kan in zyneu

eersten staet niet meer dan een bedehuisje geweest zyn , en

werd waerschynlyk later, by de vierde vergrooting der stad,

een wachthuisje, zoo als men uit zyne benaming, rondhuisy

kan verstaen. Op deszelfs tinne stond nog in het begin der

XIX.* eeuw een looden S. Jacobsbeeldje. De eigenlyke

kapelle werd gebouwd ter plaetse waer thans het choor der

kerk staet, als men ook op de kaert van Virgilius Bono-

niensis van 1565, zien kan (\),

In het beroepen register vindt men voorts aengeteekend

,

dat het beeld van den H. Jacobus, hetwelk in vroeger tyd

in het bovengenoemd godshuis had blyven berusten, den

25." July 4415 in de nieuwe kapelle werd gebragt, en het

jaer daerna langs de voornaemste straten der stad rondge-

dragen. Deze kapelle moet vry groot en ruim geweest zyn,

en zelfs aenvankelyk den rang van kerk gehad hebben;

want in éenen akt van 15 February 1421 wordt Gerardus

van Holvenbrake aengeduid als priester en kapellaen vander

kerke van Sinte Jacobs, nu in het Kypdorp ghefondeert (2).

Ook nemen hare bestuerders in al de oude akten den titel

van kerkmeesters. Degenen die ten jare 1427 met deze

(1) Oude Topographie, aen het einde.

(2) Willems, Excerpta ex archivis eccUs. cath, Antv., fol. W.

functiën bekleed waren, gaven, by akt van 18 February,
aen de kapellany, tol meerdernisse derzelve, over, al de
inkomsten tot het bouwen der kapelle, sedert hare oprigting,

door godvruchtige lieden aen dezelve opgedragen of nage-
laten, verklarende tevens dat de heeren van het Kapittel l.xn

O. L. Vrouwekerk de byzondere brieven van al die giften
onder zich hadden (1).

Middelerwyl bleef S. Jacobsgodshuis nog altoos bestaen

,

blykens eenen giftbrief van 27 Augusty 1432, waerby
« Agneese, wettige dochter (van) Goei Vleminx (gaf) aen
^ het godshuis van S. Jacobs, gestaen in Kypdorp, alle

» hare goederen, have en erve, dat zy achter laten (zoude)

» na hare dood. » De verkoopbrief van eene rente op de
kerk en het godshuis, van 5 Augusty 1504, berigt ons
wyders, dat dit laetste tegen het choor der kerk stond,
daer waer nu O. L. Vrouwekapelle is.

Ongetwyfeld was een pelgrimshuis, een zeer doelmatig
gesticht voor die tyden, toen bedevaerten zoowel straffen en
boetplegingen, als verdienstelyke werken waren. De prote-
stantsche schryvers hebben altoos veel tegen de bedevaerten
geyverd, noemende dezelve eene gewettigde landzwerving
en eene bron van allerlei wanorden ; maer wanneer men de
tyden en zeden wil in aenmerking nemen, vindt men zooveel
stoffe tot schreeuwens niet. In oorlogstyd , wanneer al de

J^J'a
^' "'''"'^'' "^^^^ Diercxsens by hel opstel vao zyn Jntverpia

gebezigd Waerschynlyk heeft deze anders nauwkeurige scbryver die
byzonderheid niet aengeteekend, omdat hy den Schepenakt, daerby ver-meld, met heeft te zien kunnen krygen. Die notulen, door de nanevenvan onzen antwerpschen historiesehryTer aen destadsbibüotheek, bene-vens het Hs. van zyn werk

, geschonken , zullen ons nog meermaels vannut zyn en te stade komen.

il'
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betrekkingen tusschen de volkeren en gewesten gestremd

schenen, bewezen de pelgrims wezentlyke diensten : met

eene yzeren keting aen den hals, een paternoster aen den

gordel, eenen langen roodgeverwden staf in de hand, en

een met schulpen bezaeid regenmanteltje om het lyf , reisden

zy in veiligheid door gansch Europa; en men nam dan

doorgaens de gelegenheid van de afreis eens pelgrims waer,

om hem met brieven voor vrienden of magen te belasten (1).

Dit brievenvervoer was wel zoo snel niet, maer toch zoo vei-

lig als dat door renboden. Dat er onder de bedevaertgangers

misbruiken slopen en ongeregeldheden heerschten, vooral

wanneer zy by gansche scharen uittogen, dit is zeer moge-

lyk; men beeft aldus meer andere menschelyke instellingen

bedorven, die uit den aerd goed waren (2).

Voor het overige, na Jerusalem, Rome en Loretten was er

welligt geene plaets in Europa, welke drukker bezocht

werd dan S. Jacob van Compostella, eene stad van Gallicië,

in Spanje. Het was dan ook voor de derwaertslrekkende, of

van daer terugkomende bedevaertgangers, dat hier van on-

heugelyke tyden een Pelgrimshuis van S. Jacob bestond.

Volgens Scribanius werd hetzelve aengelegd op den hoek

der Keizerstraet ; en tot staving dezer meening, noemt hy

(i) Zie MoDteil, Hhtoire des Francais des divers Elats, XIV.* siècle,

Tom. II, pag. 193.

{i) Het betrekking tot de bedevaerten in de XV.* eeuw , willen w;
hier volgens eene Hs. chronyk het volgende aenstippen : < Ten jare 1457

» kwamen te Antwerpen eene menigte S. Michielski.ndere:* , met groote

> processie, om over zee naer S. Hichielsborch in pelgrimagie te Irek-

» ken. > S. Hichielsborch is het huidige Hont-Saiot-Hichel , in eene

haei lus.<<chen de kusten vau Normandië en Bretagne : vele Fransche

steden waren toen onder vlaemscbe namen bekend.
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de pei^oonen, wier „amen hy op eenen steen in dit gasthuis
had geleden, en welke ten jare tm de stichters van hetzelve
zoude zyn geweest, namelyk Nikolaes de Herde. Willem de
Molenere (beiden meermalen Burgemeesters). Cornelis
Lemsens Jan Melus. Jan van Woude en Willem Ottens.
Maer dezen waren noch de eerste noch de eenigsie

stichters van d.t gods- of gasthuis. Inderdaed, wy hebben
verschcdene brieven en testamenten gezien, welke van
beg.ft.g,„gen aen dit gesticht gewagen, en merkelyk vroe-er
dagteekenen

: blykens. onder anderen, het reeds beroepen
testament van Agneese Vleminx. Men merke daerby op dat
het bedoelde gasthuis te dien tyde in het Kipdorp, dat 'zich
toen tot aen de huidige Kipdorppoort uitstrekte, was gele-
gen; terwyl Scribanius slechts hetgene op den hoek der
Ke.ze..sstraet bedoelde. Maer men heeft boven gezien dat
te dier plaetse omtrent het jaer U04 eene S. Jacobskai,elIe
werd gebouwd, en dat het beeld van den Apostel aldaer ten
jare 1415 werd overgebragt. zonder dat onze chronvk-
schryvers hebben gemeld waer dit beeld vroeger stond
Waerschynlyk kwam hetzelve uit het nevens de kapellê
staende gasthuis. Dat het gasthuis in nauw verband zoo
wel met die tweede als met de eerste kapelle stond, en de
kerkmeesters van S. Jacobs met de gasthuismeesters gedu-
rige betrekkingen hadden, blykt uit de verslagen, welke
eerstgenoemden over de rekeningen van de jaren 1S16 lSt9
en 1525 aen het fabriek overlegden , en waeruit wy vernemen
dat een derde deel der offerpenningen, in het gasthuis
ingezameld, der kerke toekwam, en de twee derden aen de
gasthuismeesters verbleven. Te dien tyde zelfs' werd door
Matheus de Queester, openbaer notaris, uit de rekeningen
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van S. Jacobskerk eene memorie opgemaekt, om te bcwyzen

dat het S. Jacobsgild met haer gasthuis ten nadeele van

hel kerkfabriek bestonden.

Waertoe men in bet begin der XVI.* eeuw en nog lange

daerna, de oude kapelle bezigde, is ons niet gebleken. Het

schynt wel dat zy tot wooning werd ingerigt; want wy lezen

in eenen brief van 4 Oogst 1526, door den Ambtman Willem

van Liere gegeven, dat alsdan het hoekhuis van de Keizerstraot

de kapelle van S. Jacobsgasthuis geweest was, en dat het

ziekhuis daerneven aen den huisarmen der stad ter Vrydag-

sche markt {en dus by regteriyke onteigening) was verkocht

geweest, om de renteniers te betalen. Nochtans heeft zy,

op de reeds beroepen kaert van Virgilius Bononiensis, nog

gansch het aenzien eener kapelle met klokkentorentje.

Uit hetgeen wy komen te zeggen, blykt dat S. Jacobs-

godshuis van veel ouder herkomen is, dan Scribanius en

degene die hem nageschreven hebben, beweerden. Het

opschrift, 't welk Scribanius zegt in de kapelle op eenen

steen gelezen te hebben, hy moge er ook byvoegen : aevum

huius et auctores vidi lapidi insculptos (1), meldt toch niet,

dat de daer genoemde persoonen de grondleggers van het

gesticht waren; ten tegendeele, want de woorden collato

aere posteritati sacrarunt wyzen baerblykelyk op een gedenk-

leeken voor de nageslachten , hetwelk de zes regenten van

dien tyd op gemeene kosten deden maken : en het gasthuis

zelve was zeker geen gedenkteeken. Het door Scribanius

medegedeelde opschrift bevond zich waerschynlyk in de

kapelle of het gewezen gasthuis; maer, hetzy dat de schryver

II

(i) Origines ^ntv., Cap. XIII.
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der Origines Antverpiensium het hoofdvoorwerp hebbe voor-
bygezren, hetzy dat hetzelve Ie zynen tyde niet meer bestond
gansch ten onregle heeft hy de stichting van S. Jacobsgast-
ho.s n.et hooger dan het jaer 1434 doen opklimmen (1)
Welke ook de oorzaek der aengewezen misstelhng geweest

^y. het blyft „itgemaekt. dat dit gesticht een onzer oudste
godshuizen was. Een rentebrief van 6 April 15i3 ten voor
deele van Cornelius Bnyserogge, Priester en Parochiaen van
S. Jacobskerk, vertoont dat het godshuis, „evens vele in-
komsten en eigendommen

. ook vele lasten en onkosten had
Onder deze laetsten behoorden degene welke jaerlyks

gedaen werden voor zeker S. Jacobsgild, van hetwelk geen
onzer historieschryvers gewag maekt, zoo min als van het
oude gasthuis; maer omtrent hetwelk de oude rekenin-^en
der kerk zeer belangryke byzonderheden behelzen.

Dit gild of broederschap bestond in HSl uit twee hon-
derd leden

,
die by de S. Jacobsprocessie, in pelgrimsgewaed

u.tgedoscht, verschenen. De rekening van het hier gemelde
.jaer verantwoordt de volgende uitgave te hunnen behoeve •

« Jtem, betaelt Adriaen den beeldeveruer, van onserLieuer
. Vrouwen muer ende tabernakel te verwen; twee hondert
» schelpen, ende ij.' roeijen van de guldebroeders , ende

(1) Ten jare U66 deed Klaes de Herde, in hel aengehaelde opsohriflvermeld, de vyfliende rekening als tresorier der kerlc- waernU Tn JIknnnen afleiden da. er slechts sedert hetjaer .4^ aeri kscheTe^rwoording «rerd overgelegd. Het opschrift dier rekening luid, „ DU sv„

» Kijpdorp, dat .c Claes de Herde ontfaen ende Tutgegeven hehbe by
y beuele heer Claes den Herde, her Jan Coelgenssone, jL vander Vueren

: iiz^"'""';""^''!^'
"""^^ "*''• ^^" "--• «'' me s.e^ r;;

» mombooren op d.en t,d , anno Ixv tot anno li,j vulgaende. ..

OEEU III. „,
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B andere diuersche dingen, Isamen xxx s. » De statuten

van het broederschap zyn ons onbekend; maer men mag

denken, dat de personen, die er onder wilden ontvangen

worden, eens in hun leven de bekende bedevaert van

S. Jacob van Compostella moesten hebben gedaen, en dat

zy een jaergeld belaelden. Dit laetste wordt overigens

bevestigd door de rekening van U6-2, waer men leest:

€ Item, ontfaen van den jaergelde van den gemeynen bruers

» ende by derlen (erwten) iij «, v s. ij s, (2 */i) gr.

De erwten, waervan hier kwestie is, waren het voor-

naemste geregt by de jaerlyksche maeltyden der broeders.

De rekening van 1466, van welke wy onder de Bylagen een

extract zullen mededeelen, verantwoordt de betaling van

tien schellingen en zes deniers voor zeventien meukens

erwten, welke met boter, zout, peper en safraen werden

toebereid. Wy bekennen niet te verstaen of het coekengewan

metten smoute, by de maeltyd vermeld, ook voor een tafel-

geregt moet genomen worden. Onder, vóór en na die mael-

tyd werd er door Predikaren gesermoond. Voor deze, als-

mede voor de priesters, slaet afzonderlyk slechts bier, brood,

boter en kaes in uitgaef gebragt. Dezelfde rekening berigt

ons, dat by S. Jacobsomgang , behalve de priesters en licht-

dragers, ook vier pypers medegingen. De uitgaven gedaen

voor de maeltyd van het volgende jaer (1467), maken ons

bekend met eene belangryke daedzaek betrekkelyk de

moeijelykheid om zich in de stad drinkbaer water aente-

schaffen (1); men leest daer namelyk : « Item, vanden

(i) Meu vergelyke biermede wat wy hierboven, op bladz. 165-187,

omtrent het graven der Herenthaiscbe vaert hebben aengeboekt.
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» water te haelen aen de Damme brugge (om) derten mede
» te sieden, xij gr. »

Die erwten werden niet altyd uitsluitelyk voor de gilde-

broeders, maer later ook tot ronddeelingen aen de dienaren
en weldoeners der kerk bestemd. Nopens die wyziging von-
den wy de volgende daedzaek in eene memorie uit de kerk-
archieven aengeleekend :

Volgens een oud gebruik werd er alle Zondagen van
wege S. Jacobsgasthuis in de S. Jacobskerk, met byzondere
plegtigheid, eene misse gezongen. Ten jare i 519 vertoon-

den de gasthuismeesters aen het kerkfabriek, dat « zy

j> zouden moeten laeten staen die misse te doene

» ouermidts den grooten last, die zy dagelicx hadden van

» den pelgrims ende commere van erfrenten ende lyfrenten

» die opt gasthuys stonden. » Diensvolgens werden de
kerkmeesters te rade de onkosten der zondagsche misse op
zich te nemen , op voorwaerde dat het gasthuis twee renten

aen de kerk zoude afstaen , en jaerlyks op den dag van

S. Jacobsomgang twee honderd vyftig teekens zoude geven,

welke de kerkmeesters zouden mogen uitdeelen, om daer-

mede ten laste des gasthuis erwten te halen of te doen halen
•

Die teekens waren vermoedelyk penningen of loodjes. In

4525 werd het getal derzelve, aen de kerk toekomende, op
honderd vyftig verminderd ; maer er werd tevens uitdruk-

kelyk bepaeld, dat al de gilden en ambachten insgelyks

erwten van het gasthuis zonden ontvangen.

Zoo verre gaen onze aenteekeningen en oplezingen over

dit oude S. Jacobsgild. Wy denken dat hetzelve tydens de
beroerten der XVI.» eeuw gansch is veranderd en vervallen

Van het oude gasthuis zelf, waer het vergaderde, vindt men
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dan toch geen spoor meer, tenzy in zekeren schepenbrief van

16 Augusty J625, waerby Willem Granen en Maria van der

Donck, mits drie honderd Carolusgulden , aen S. Jacobs-

kerk afstonden zooveel erve als er noodig was , om O. L.

Vrouwekapelle te voltrekkeq, welke erve tot het meerge-

melde gasthuis had behoord. Ëen andere brief van 4 Juny

1636 meldt nog den afstand van drie en halve roeden erve,

van eenen gang en huisjes , alstoen bekend onder den naem

van het oude gasthuis, welke grond bestemd was om er

den nieuwen omgang en deszelfs kapellen door de kerk-

meesters te doen maken.

Wat aengaet S. Jacobsgasthuis in de Keizerstraet , daer

werden weder in het begin der XVII." eeuw de weinige pel-

grims geherbergd, welke naer Compostella gingen, of van

daer wederkeerden (1). Komen wy nu bepaeldelyk tot de

geschiedenis onzer S. Jacobskerk.

(1) Scribanius, loco citato. In den loop der XVII.« eeuw werd dit

gasthuis beurtelings door de H. Geestkamer en de Armenkamer bestuerd;

het had alsdan nog eenige kleine inkomsten. Sedert bet begin der

XVIII." eeuw werden er slechts broodproeven uitgedeeld ten gelaiie van

zeventien ter week, a rato van vyf stuivers. De Bisschop Wellens slichtte

er in 1779 eene zondagsche school of catechismus voor de bejaerde arme

menschen; al degenen die dezen catechismus bywoonden, ontvingen een

stuiversbroodje. Wy weten niet of het van deze, dan wel van de vroegere

uitdeeling is, dat het huis de benaming van Bhoodjeskapelle bekwam.
Te Antwerpen is het woord kapelle, wanneer er doen, houden enz.

by staet, veelal synoniem van catechismus. In het begin der XIX.« eeuw
werd het godshuis werkelyk tot kapelle ingerigt, met ruime kelders en

zoldering, welke ten behoeve des gestichts verhuerd werden. Daernevens

had men ook eene kleine wooning, waer in 1806 twee kwezels kinder-

school hielden. Deze Broodjeskapelle heeft van 1818 af tot in 1846 ge-

diend tot stadsschool voor de jongens uit de behoeftige klasse. Thans

is bier sedert 1847 de stadsschool voor de meisjes ingesteld.
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Toen deze kerk, zoo als wy gezien hebben , tot den ian„

van parochie werd verheven, werd onder dezelve vereenigd
de gansche streek, die van de oude Wyngaerd- en Koe-
poorten, by de derde vergrooting der stad binnen derzelver
muren werd opgenomen, en beslaende uit het Kiapdorp,
hel Kipdorp, de Venue en het Falconsbroek , welke tot
dusverre onder S. Willebrordsparochie hadden behoord.
en, zoo als wy reeds gezien hebben, vry uitgestrekter waren
dan de straten, die er de namen van behouden hebben.
Deze scheidspalen der nieuwe parochie aldus afgebakend,

en derzelver regten omstandig beschreven zynde, gaf het
Kapittel zyne toestemming tot de oprigting, verzendende de
supplianten naer den Bisschop van Karaeryk en den pause-
lyken Stoel. De brief des Kapittels is van 3 July U77, en
werd verlegd voorden notaris Hendrik van Haesdouck.'
De pauselyke toestemming loefde niet uit Rome te worden

ontvangen. De bulle van Sixtus IV is van 30 October 1177,
en wordt door Diercxsens i» extenso medegedeeld. Door
deze bulle werden ten eeuwigen dage aen het Kapittel voor-
behouden al de waskaersen die by doopplegtigheden , hu-
virelyken, kerkgangen, begrafenissen en uitvaerten in S. Ja-
cobskerk zouden geofferd worden; alsmede de spin- of
deilbrooden, en de offerpenningen voorlskomende van
de lyken, uitvaerten en jaergetyden dergenen die op het
kerkhof, in het choor of in den beuk zouden worden ter
aerde besteld; welke offerpenningen het Kapittel van
O. L. Vrouwe reeds vóór het concordaet plagt inlevorderen.
Al de overige kerkregten, beslaende in de wassen flambou-
wen, het baerkleederenregt {pelks) enz., zonder uitdrukke-
lyke voorwaarden gelegateerd , of tol geen byzonder gebruik

1

I I
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bestemd, moesten half en half tusschen het Kapittel en de

nieuwe kerk gedeeld worden.

Twee voorname poorters, Peeier Maech en Nikolaes de

Herde, welke men als de stichters der pastory mag be-

schouwen, hadden te zelfden lyde een legaet bezet voor het

onderhoud des Pastors. Het beloop van dit legaet is ons

niet bekend; maer in de bulle van den Paus zoowel als in

den brief van het Kapittel wordt de dotatie van den nieuwen

Parochiaen (i) bepaeld op tien pond groot brabandsch;

e^ne somme, welke, met eenige kleine kerkregten, gevoe-

gelyk tot zyn onderhoud kon verstrekken. Het pond groot

deed toen vier gulden, dus beliep de dotatie veertig gulden,

dat men tegenwoordig op zyn best voor eene dankgift of

onderstand zoude nemen ; maer wanneer men de geldwaerde

en den prys van alle levensbehoeften op dien tyd in aenmer-

king neemt , dan maken de veertig gulden er wel duizend

van onze munt : de waerde van het goud en zilver in onzen

tyd tot degene in de XV.* eeuw staende als 25 tot 1.

Daer de toestemming des Kapittels reeds vóór het uit-

vaerdigen der pauselyke bulle gegeven was, scheen de

oprigting der nieuwe parochie geen verder vertoef te zullen

lyden. Nochtans liep het nog meer dan een jaer aen, eer de

kommissarissen de bulle ten uitvoere bragten. Slechts na

herhaeld pramen en aendringen van de Wethouderen en

kerkmeesters kreeg de zaek haer volle beslag : by brieve

(1) Zoo noemde men toen de Pastors, en volgens deze verklaring zal

men begrypen, dat de Parochiaenstraet, achter de S. Jacobskerk, baren

naem daervan gekregen heeft, dat de Pastor dier kerk van oudsher in

die straet woonde. Zy werd gedurende den kerkbouw over den Gods-

akker of kerkgrond getrokken, en in 1550 gokassyd.
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van den Abt van S. Bernaerds, van 7 January 1479, werd
S. Jacobskerk eene parochie van Antwerpen.
Dan, het gebouw was veel te klein , in evenredigheid van

het getal der geloovigen
; weshalve er al dadelyk werd be-

sloten eenen gansch nieuwen tempel te bouwen. De paro-
chianen stelden er hunne eere in, eene kerk te hebben
welke, indien zy degene van O. L. Vrouwe niet evenaerde'
dan deze toch in grootte volgde. De daertoe staende mid-
delen werden gevonden deels uit legaten, en deels uit
offerpenningen. Zekere Elisabeth Backers, weduwe BreugeJs
gaf het voorbeeld, schenkende te dien einde in 1478 by
haer testament een pond groot brabandsch. Daerna volg-
den er nog vele andere legaten, tot van buiten de stad; zoo
vonden wy onder anderen eenen schepenbrief van 15 April
1499, verlegd voor de Wethouderen van Turnhout, waerby
Geert Jacobs van Vyfhuysen, poorter van Turnhout, in
aelmoeze en tot timmering van onze S. Jacobskerk gaf
dertig stuivers erfelyk en de verschenen renten. Met dat
al blykt het niet, dat er uit die begiftigingen geld genoeg
voortkwam, om de kosten van den kerkbouw te bestryden.

Volgens het Antwerpsch Chronykje werd het hooge choor
der nieuwe kerk in 1507 voltrokken, en werd de eerste dienst
daer den 20.» September gedaen, cc ende op den selven dach,
» voor die Vesperen, wirt het beeld van Sint Jacop ge-'

» translateert ende gehaelt met processie ende tortsen vuyt
^ S. Jacops oudt gasthuys in den nieuwen voorschreven
» choor. Dit beelt wirt gedestrueert (vernield) anno 1566 .>

Damelyk door de beeldstormers.

Wat den toren betreft, die in 1491 werd aengelegd, en
dengenen van O. L. Vrouwekerk moest overtreffen,' hy

i
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moet wel zeer snel gevorderd zyn geweest, daer er reeds in

1506 een groot uerwerk werd in gesteld (I); de klokken

werden er eerst in i 526 ingehangen , doch liy is nooit vol-

tooid geweest. Zeer waerschynlyk vindt men den naem van

desxelfs bouwmeester in het artikel uit de rekening van 4503,

luidende : « Dieric de Coffermakere, meester vanden wercke,

» heeft gewracht binnen dese jare aen die kerke van Sint

» Jacobs Ixxxvj 3 dach te xij gr. , ende noch Ivj dage te

» XV gr., compt tsamen vij Q, xvj s. iij d. » behalve welke

som hem nog eeue andere wegens zyn meesterschap werd

toegelegd. Deze toren of de hoofdingang der kerk stond

aenvankelyk tegen een smal voetpad; trouwens, de straet,

in welke die hoofdingang zich bevindt (thans de S. Jacobs-

straet), werd slechts in 4491 op de tegenwoordige breedte

gemaekt : vroeger schreef men S. Jacobsstraetje , en ook

wel de Korte Oude Vest (2).

Wy zegden daer zoo even, dat ons geenszins is gebleken,

dat de parochie de noodige middelen had byeengebragt,

om de onkosten van dezen aenzienlyken kerkbouw te dek-

ken; en inderdaed, ruim tien jaer na de inwyding van het

(1) Rekening in de kerkarcbieven : « Item, Jan Timmerman ,
orloey-

» giemaker, heeft gelevert a.» xv/ ses, viij Martii, een wuerwerck,

» wegende tsamen xij hondert ende Iviij pond, eic hondert voirij 't?

,

» XV s. br., compt xxxiiij •»?, xj s. jx d. »

Het contract wegens het verbreeden dier straet, gesloten lusschen

de siads rentmeesters en zekeren Frans de Riemere , is van 28 November

1 498, en luidt : « Omme godsdiensten te vermeerderen , eenen suverli-

B ken torre (te bouwen) voor de goede stad van Antwerpen ,
ende den

» gemeynen ingesetenen , mids denwelcken de strate by den voirs. torre

9 ende kercke van S. Jacob vorigh loopende ende streckende , die seer

» nauwe ende cleyne was, om den lorre ende kercke te volbrengen

,

» vermeerdert, gebrect ende wyder gemaeckt is. »
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choor, werd men gedwongen tot buitengewoone maetregels
zynen loevlugt te nemen, om de werken te kunnen voort-
zetten. Den 27.» January 1 5i 8 verleende Keizer Karel dan
ook een octrooi, waerby S. Jacobskerk werd gemagtigd,
om gedurende een jaer eene lotery van zes honderd pond
vlaemsch te openen, ter betaling van hare verachterde
schulden, en voltrekking van den bouw. Deze lotery had
geen voortgang, en het octrooi werd den 7.» December 1522
vernieuwd; doch op voorwaerde. dat eene dergelyke lotery,
welke te Thienen was toegestaen, eerst zoude getrokken
wezen. Het is dan ook eerst op het jaer 1524 dat men in
het beroepen Antwerpsch Chronykje vindt aengeteekend :

« Item, op S. Lucasdach begonst men t'Antwerpen vuyt
» te roepen, corts naer den twee uren, d'ierste lotterye van
» S. Jacobs kerken. »

Toen de gemelde lotery eerst werd toegestaen, was de
kerk 700 pond vlaemsch schuldig; doch vyf jaer daerna
waren hare schulden en achterstallen tot 1400 pond aenge-
groeid

: namelyk 100 pond wegens erfelyke renten, 500
pond wegens lyfrenten, en 800 pond wegens eens te betalen
gelden. Om deze schulden eenigermate uittedelgen, had
een keizerlyk octrooi van 22 Augusty 1525 de kerkmeesters
toegelaten erven te verkrygen, mits dezelve binnen het jaer
te vervreemden. Zy moglen ook huizen en erven aenkoopen,
wanneer dezelve digt by de kerk waren gelegen, om met die
erven het kerkhof te vergrooten.

De geldverlegendheid der kerkmeesters, of de verwarring
van het geldwezen der kerk moet overigens wel groot ge-
weest zyn

,
daer men in de oude archieven herhaelde malen

van 's Hofs wege kommissarissen benoemd vindt, gelast
OEEL ÜI. ga
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met hel overzien en beredderen van den geldelyken toestand

der kerk (1). Degene die dïiertoe den 9.° Juny i536 werden

aengesleld, braglen het advies uit, dat men de schuld-

eischers moest byeenroepen, en hun kv^ytschelding vragen

van een gedeelte der verschenen renten. Zelfs sloeg men

voor, de eigendommen der kerk te verkoopen, en de schuld-

eischers pro rata hunner schuldvorderingen te betalen. Den

29." February 1556 gaf Koning Philips een octrooi voor

eene nieuv^re lotery. Dat deze, even als de eerste, bleef steken,

is eene niet onwaerschynlyke gissing; want den 4.° July

daeraenvolgende werd door den Raed van Financien aenge-

nomen het aenbod van Pauwei van Ghemert, Vincent Smit

en Hendrik van Schele, tot het doen eener leening van

15,600 pond vlaemsch, ten behoeve der kerk en onder

waerborg der Stad. En toch kon men daermede nog niet

effen komen. Het is by deze lotery, dat S. Jacobsgild den

hoogsten prys won , bestaende in eenen vergulden kop of

beker, met het daerin liggende geld ; doch hierover ontstond

geschil, hetwelk eenige jaren slepende bleef, en in 1558 in

regte moest worden afgedaen. De regenten van het gild

werden verwezen, om den gemelden kop te laten verkoopen,

en de daervan komende penningen , met degene welke in den

kop hadden gelegen, aen S. Jacobskerk overtelaten, op

voorwaerde, dat deze daervoor eene gehypothekeerde rente

ten penning zestien zoude stellen. Vermoedelyk was de

eerste aenleiding tot dit proces de bewering der kerkmees-

ters, dat de regenten des gasthuis in eeniger voege hunne

(1) Namelyk alle jaren, te beginnen den 2." Maert 1535, tot den

U.« April 1543, en den 7.» Juny 1546.

Niü

tl.v

onderhoorigen waren. Het is zeker, dat de eerstgenoemden
in hunnen smeekbrief aen de schepenbank verklaerdeu, dal
zy het geld hoogst van noode hadden , om de metselwerken
van het choor en kruiswerk te vervoorderen.

Men vindt overigens eene levende afschildering van den
drukkende toestand waerin het kerkfabriek zich ten dien
tyde bevond, in een smeekschrift dat de Kerkmeesters ten
jare 1559 by Choordeken , Cantor, Kapittel en Kerkmeesters
van O. L. Vrouwe indienden , ten einde ontslag te erlangen
van de slaengelden en lykregten, welke, volgens de pause-
lyke bulle van 1477, aen het Kapittel toekwamen, en door
den koster van S. Jacobs alle maenden in handen van den
Tresorier van O. L. Vrouwe werden afgeteld ; alsmede om
te verzoeken, dat de lyken, die uit S. Jacobsparochie
zouden begraven worden , voortaen zouden schuldig zyn
derzelver kerk haer regt (e betalen. De rekwestranten be-
ginnen met te verzoeken dat men toch in overweging neme,
dat de kerk al hare fondaliën kwyt is, vertoogende daerby
de groote kosten die zy hebben van de kerkdiensten, « de
)> kosten van de zerken te stoppen, van de graven toetedoen,

» caltseydene
; van smout, in de lampen dagelyks en 's nachts

» verbrand wordende; dat al de renten, daertoe voormaels

» gesteld, door zekere kommissarissen van het Hof verkocht

» zyn geweest, om de schulden der kerk te betalen; dat

» men daerenboven dagelyks groote kosten heeft om de
» kerk te repareren en in reke te houden , behalve degene
» die men sedert 1557 gedaen heeft tot het opmetsen en
tt opmaken van het kruiswerk. » Het orgel, dat geheel ont-

steld was, had hoogst noodig vermaekt te worden, en daer-

voor werd wel tachtig Carolusgulden geëischt. By het
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tempeest van 9 January 1557 (i), had de kerkbouw zoo

groote schade geleden , aen daken , ramen en andere werken,

dat het herstel meer dan zes honderd Carolusgulden gekost

had. Daartegen leggen onze vertooners de geringheid der

inkomsten bloot : « en de kerk, zeggen zy, nu ook met der

» schotelen weinig krygt, en nog minder doet van 't gene

• haer plagt geolFerd te worden ter plaetse daer de vrouwe

II in de kerk ten offer is zittende, dewelke nu ter tyd geen

» vyf ofte zes stuivers ter weke en ontvangt, daer hare

» voorzaten hier voormaels wel vyf a zes gulden ter weke

» plachten te ontvangen; moetende de kerk die vrouwe

> nochtans geven huishure ende brand, en daertoe nog tot on-

• derstand harer alimentatie vieren twintig gulden *s jaers. »

Dan , dit dringende vertoog mogt den Kerkmeesteren niet

baten. Zie hier de apostille waermede hetzelve werd bejegend

:

€ De heeren van der Kapittelen , overzien hebbende dezen

» supplicatie, hebben gedelibereerd dat de kerkmeesters

• hunnen staet zouden overbrengen , dewelke by de voor-

» schreven overzien zal worden, en ordineren naer hun

» goedduncken. Actum 12 January 1559, » en was onder-

teekend D. P. en Francise Decker, Scholaster. Hierna werd

de vraeg van de hand gewezen ; doch lieten de kerkmeesters

de zaek daerby niet steken. Zy boden onmiddelyk , benevens

afschrift van het voorgaende, een nieuw vertoog aen Burge-

meesters en Schepenen , om de weigering des Kapittels te

doen kennen, daer nog veel meer bewyzen van hunnen

dringende nood byvoegende, als, onder anderen , dat men

(1) Éen zie over dit tempeest de Chronycke van Antwerpen, bladz. 56.

van de uitgave van i 843, in 8.«.
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negen priesters te betalen had, tot honderd vier-en-zestig
gulden 's jaers. Wy vernemen daer ook uit, dat de heiligst

der slaen- of lykgelden aen hel Kapittel betaeld , gemeenlyk
zestig gulden min of meer 's jaers bedroegen.
Men ziet dat het Magistraet de zaek in ernstige aendacht

nam, daer het dezelve ter overweging aen kommissarissen
verzond, benoemende daertoe <f Lambrecht van Ursel
» Ridder, der gilde van de Lakenhal, en Jakob Houtappel,'
» Schepen

,
ten einde zy met den kerkmeester, van Berghem,

» Schepen, en de oversten van der Vrouwen tresorie dezer
» stad, opperkerkraeesteren van S. Jacobskerk, communi-
« ceren met die van het Kapittel en de kerkmeesters van
» O. L. Vrouwe, nopens de depositie van deze regten, om
» hetzelve gedaen ende van alles de voorschreven kommis-
^> sarissen gehoord, geappoinleerd te Worden zoo behooren
!> zal. Gedaen 3 December 1560. . Wy hebben niet gevon-
den ten wiens voordeele de zaek werd gewezen.
Eene derde lotery werd eenige jaren daerna opgerigt,

en het gansche land rondgeleurd. Volgens de getuigenis
van Philips de Kempenare (1). « Den 4.° Augusty 1575,
. zegt hy, werd alhier (te Gent) op de Koornmarkt, voor
* de herberg den Hert, eene lotery getrokken, ten profyte
» der kerke van S. Jacobs, te Antwerpen, de inleg was
!> zeven stuivers. . Wy zullen hier later nog andere
Joteryen zien instellen. Intusschen verwaerloosde men
geene middelen van mindere aengelegenheid. In de reke-
ning van 1503 vonden wy onder anderen, dat de beide
jaermarkten werden te baet genomen : . Item, gehaelt in

(I) Dagregister der Gentsche beroerten, bladz. 146.

m
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• de Sinxemert melter schalen, jv July, vj «, xvj s. x d.

j> vj m. Item, gehaelt in de Bamismert, xvj October, vij ff,

» V s. ij d. xxj m. ; « en ten dien einde werd het gekleede

beeld van S. Jacob aen de Markt ten toon gesteld, v^raervan

men in de gemelde rekening vindt : « Betaelt doe my (men)

» sint Jacob afsette ende op sette aen de merct voor die

» goede mannen (namelyk de vreemde kooplieden) ij s. jx d.

» — Item, ontfaen van diverse juweelen, paternosteren

» ende andere diverse pluysinge, dat vercocht was opte

» merct by Lauwrys van Kelshoot, iij ff, xvij s. viij d.

» xviij m. » enz. Vervolgen wy thans de geschiedenis der

nieuwe parochiën van Antwerpen.

De tweede kerk, aen welke de parochieregten vergund

werden, was degene van S. Joris; maer wy hebben omtrent

de voorwaerden der instelling geen byzonderheden. Diercx-

sens vergenoegt zich deze instelling beknoptelyk te vermel-

den , waeruit men mag opmaken , dat de voorwaerden ge-

noegzaem dezelfde waren als degene by de oprigting van

S. Jacobsparochie bedongen, en in allen gevalle weinig of

geene moeijelykheden verwekten.

Vóór hare verheffing tot parochie, werd S. Joriskerk be-

diend door Kapellanen , van welke Diercxsens de naemrol

mededeelt, van het jaer J354 af te beginnen ; maer wy vinden

by dezelve niet opgenomen « Lodewyck den Bruynen,

1» priester en capellaen van tsinte Jorys, » die in eenen

schepenakt van den jare 1434 voorkomt. Onder de Pastors,

van welke Diercxsens insgelyks de lyst mededeelt tot op het

jaer 1775, verdient byzondere melding Nicasius van Woer-

den, die in 1484 werd benoemd. Deze was blind van den

ouderdom van drie jaren, doctor in de godsgeleerdheid
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en vermaerd predikant. Hy was priester gewyd, met
s Pausen toestemming, om biecht te hooren; maer in de
Goede Week zong hy ook wel de Passie en het Evange-
hum. Hy stierf te Keulen omtrent het jaer 1492, en liet
verscheidene schriften na (1).

Volgens den notaris Bertryn kreeg de oude kerk van
S. Joris, welke tegenwoordig niet meer bestaet, eerst in
1501 hare zybeuken. Zy was twee honderd vyf^n-twintig
voet lang en honderd vier-en-tachtig breed; zy had twee
sacristyen, eene kleine kapelle, eenen Calvarieberg en eenen
toren, welke laetsle miste in 1570 door den bliksem te
worden in asch gelegd. I„ de voorledene eeuw zag men nog
in d,e kerk een glasraem, dat in 1498 was gegeven geweest
door Heere Hendrik van Berchem, ridder buiten Antwer-
pen, als boete en voldoening voor eenen door hem gepleeg-
den moord. Men heeft reeds gezien dat Jan Appelmans, de
bouwmeester van O. L. Vrouwetoren, in deze kerk, voor
het hoog altaer, begraven lag.

Meerdere moeijelykheden ontmoette de inrigting der
Burgtkerk tot parochie. Wy hebben elders gezegd, dat
deze kerk van in de XHI.^ eeuw door eenen Plebaen be-
stuerd en door Kapellanen bediend werd (2); deze laetsten
waren ten getalle van veertien. Later bevindt men , dat in

aila nf/«^
dezen merkwaerdigen blinde

, Foppens , Bmiotheca BeU9^ca pag 899
;
en Diercxsens

. Antverpia. ad A... Bertryn gewaen ook

::Veua:r 'z'"
''--^''^ - on.e^....,^j^ri^:^

(2) Met betrekking tot hetgene wy in het IL* Deel, bladz. 242 overde bedienaren der Burgtkerk zeiden, verdient allezins opmerking een

CüRATos ecdciie beate ff^alburgis castri Antwerpiensis noemt.

1
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die kerk ook bestonden zekere bedienaers, welke men in de

XV.* eeuw Portionarii noemde, dat is geeslelyken, die aen

de kerkelyke distributiën deelachtig waren. Deze Portionarii

werden door het Kapittel van O. L. Vrouwe benoemd , en

konden door hetzelve afgesteld worden. Nu, daer onze

Kanoniken altoos weinig gezind waren geweest, iels van

hunne voorregten aftestaen, opperden zy velerlei zwarig-

heden tegen de oprigting dezer derde parochie. Zy beweer-

den onder anderen, dat de Burgtkerk veel te digt by de

kerk van O. L. Vrouwe was gelegen ; weshalve degenen die

op de gemelde oprigting aendrongen, er weinig nut, voordeel

of gemak zouden by vinden.

De belanghebbenden vonden zich dus gedwongen, tot den

Paus hunnen toevlugt te nemen, door bemiddeling van

Burgemeesters en Baden. Sixtus IV, wien men vertoond

had, dat de bevolking in de Burgt en in de Kraeiwyk sedert

eenigen tyd merkelyk was aengegroeid, en dat het voor de

bewooners dier twee wyken zeer lastig, ja schadelyk was,

voor het doopen, beregien en begraven naer de hoofdkerk

te moeten gaen, willigde het verzoek gereedelyk in; en de-

zelfde kommissarissen , welke belast waren geweest met

het onderzoek der oorboorlykheid van het oprigten van

S. Jacobs- en S. Jorisparochie, kregen bevel de kwestie

der Burgtparochie ter voldoening der ingezetenen te be-

slechten, wel verstaende met goedkeuring der Kanoniken.

Men moest dan al wederom onderhandelen ; en het duerde

wel anderhalf jaer, eer men het, door de minnelyke

tusschenkomst der V^ethovderen , kon eens worden. Ein-

delyk, den 41.» Maert 1479 werd het verdrag gesloten,

waerby S. Walburgisparochie werd opgerigt. De daerby
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besproken voorwaerden waren hoofdzakelyk de volgende •

Het Kapittel stemde er in toe, dat in de Burgtkerk eene
doopvonte wierd gesteld, dat er nevens de kerk eene rust-
plaets voor de dooden wierd aengelegd, en dat een der
Portionarii het H. Oliesel aen de parochianen mogt toedie-
nen. De kaersen by doopplegtigheden, begrafenissen en
jaergetyden geofferd, moesten het Kapittel toebehooren
dat zich

,
voor hetgeen de begrafenissen overigens aenging'

had te gedragen naer de beslissing den 28." Mei 1477 ten
deze door Burgemeesters en Schepenen genomen. De kerk-
meesters der nieuwe parochie waren gehouden jaerlyks van
de ontvangsten rekening te doen aen het Kapittel der hoofd-
kerk en de heeren van de Wet. De Plebaen van O. L. Vrouwe
mogt in de Burgtparochie zyne regten als voorheen behou-
den. Het Kapittel voorbehield zich de onderpaslors, kosters
grafmakers en de lykbidsters in de Burgtkerk aen- en afte'
stellen, en al de punten, welke eenigen twyfel zouden laten
bestaen, te verklaren, uitteleggen en toetepassen.
Men mag gelooven, dat de Burgtkerk na dien tyd niet

langer meer door twee Portionarii werd bediend; maer
even als de andere parochiekerken haren Pastor bekwam
Wat de kerk zelve betreft, zy onderging omtrent het

einde der XIV.« eeuw groote veranderingen. In de stadsre-
kening van den jare 1401 lezen wy : « Item, dat men gaf
3> der Borchkerken te hulpen van haren tymmering, die sy
^ dade ane haren torre, xxx schellingen groot vlaemsch. .
Deze plaets geeft te kennen, dat de Burgtkerk niet zeer
vermogend was; want zeer zelden ontmoet men in de stads-
rekeningen onkosten voor kerkherstellingen verantwoord.
De veranderingen welke die aloude kerk na hare verheffing

DEEL III.
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tot parochie onderging, bestonden in het bouwen van den

noorderbeuk, in i501, en van den zuiderbeuk, in 1506 : voor

dezen laetsten werden er zelfs verscheidene huizen afgebro-

ken. De straet daer rondom werd eerst in 4509 gekassyd.

Joris de Formantel , advokaet te Antwerpen , en welken wy

weldra nader zullen leeren kennen als insteller van de

rederykkamer de Olyftak, stichtte den 16.° November 1559

in de Burgtkerk twaelf proeven of uitdeeling van twaelf

brooden, welke op den dag van den Zoeten Naem Jesus

moest geschieden. Het choor werd in 1573 gebouwd, en

het volgende jaer ingewyd door Franciscus Sonnius , eersten

Bisschop van Antwerpen (1). Hetzelve lag buitengewoon

hoog verheven, daer men er eenen ruimen overwelfden

doorgang of straet had onder behouden. Dit donkere gewelf

bevond zich halverwege de straet, langs welke men van

het Steen naer de Vierschaer ging.

In deze kerk bestonden twee van ouds te Antwerpen zeer

\ermaerde omgangen of processién : de Loykensoragang

,

van welken wy in ons I." Deel omstandig spraken ; en de

Palmomgang, van welken wy gaen spreken.

De Palmprocessie werd gehouden op Palmzondag , 's mor-

gens ten acht ure na het uitdeden der palmtakken. Zy kwam

uit O. L. Vrouwe naer de Burgt , en ging daer door de kerk.

Sedert wanneer zy werd ingesteld, hebben wy nergenskun-

nen vinden; doch wy lezen in onze Hs. chronyk, dat ten

jare 1487 geboden en uitgeroepen werd, « dat anders geen

» lieden en mogten trekken onsen Heere opten ezel sitlende,

(1) Dierexsens, Anfrcrpia, Tom. V, pag. 18o; Papebrochius, Annales

Antv., Toiu III, p;«i?.
2^21; Bertryn, Chronyk van Antwerpen, fol. 49.

» als degenen die ten heiligen lande hadden geweest. » Die
ezel of ezelinne was van hout, en werd door de beeldstormers
in 1566 verbroken

; en, volgens de Chronycke van Antwerpen.
was dit de reden dat de processie het jaer daerna niet uil-
ging, zoo als zy ook in geen vier jaren deed; maer in 1570
werd zy met nieuwen luister gehouden, en vergezeld door de
ridders van Jerusalem, die « weder deden trecken met die

» twaelf Apostelen die selve figure of beeld van Christus,

» die de Geuzen bedorven hadden, op die ezelinne zittende.))

Ten tyde van Diercxsens was dat medevoeren van hel beeld
des Zaligmakers van de processie weggelaten ; maer zy werd
nog vergezeld door de ridders van Jerusalem met hunne
wapenschilden, en door de uit Palestina teruggekomen pel-
grims. Het daerby voorheen omgevoerde beeld stond toen
in de cathedrale kerk tegen den pilaer, onder den zuider of
kleinen toren (1). In het ceremoniael over de stadsproces-
siën wordt van deze slechts gewag gemaekt, waerschynlyk
alleen omdat het Magistraet of de ambtenaers gewoon waren
dezelve te vergezellen (2).

Toen S. Jacobskerk tot den rang van parochie werd ver-
heven, en de geestelyke jurisdictie verkreeg over de streek
binnen de stad, tusschen de Kipdorppoort, Wyngaerdpoort,
Koepoort en Roodepoort gelegen, was S. Willebrordskerk!
aen welke dit gedeelte werd ontnomen, sinds lange in
het bezit van parochiale regten, uitgenomen dat van den
Doop toetedienen, hetwelk haer slechts sedert den 5.» Mei

(1) Diercxsens. Tom. III, pag. 134; Tom. V, pag. 119; Chronycke
van Antwerpen, uitgave in 8.% bladz. 129 en 217.

(2) Zie dit ceremoniael by Diercxsens, Tom. VI, pag. 214 sqq.
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144i, by diploom van het Kapittel en het Magistraet vergund

was , op voorwaerde « dat de heeren vander Capittelen van

» Onser Vrouwen t'Antwerpen hebben ende behouden

» (zouden) feenweliken dagen alle de keirsen die ter vonten

» t'Sinte Willeboords metten kinderen ter kerstenheit ge-

» bracht (zouden) worden , in sulcker maten als zy die tot

» (dan) toe ter vonten t'Onser Vrouwen gebracht hebben,

» ende andere voordane brengen (zouden). Ende dat zy die

» alle saterdage in Onser Vrouwen kerke voor Onser Vrou-

» wen leveren sonder der voorschreven Capittelen cost. »

De bezorgdheid van ons Kapittel om in al de nieuwe pa-

rochiën de doopkaersen voor zich te behouden , duidt aen

,

dat daer nog al vry veel baet moest van komen. De ryken

stelden er hunnen roem in, ontzaggelyk groote en prachtig

versierde doopkaersen te offeren; ja, de praelzucht was

daerin zoo verre gegaen, dat de regering zich genoodzaekt

had gezien er pael en perk aen te stellen. Van daer het ver-

bod in het scheidsmansgewysde van d556 voorkomende, dat

men geene kaersen meer ten doop mogt offeren , die zwaer-

der dan een vierdendeel van een pond zouden wegen.

Papebrochius heeft uit een oud register aengeteekend

,

dat S. Willebrordskerk den 26." dag des jaers 1454 werd

gewyd. Hoe dit moet verstaen worden , ware met geen juist-

heid te zeggen ; maer vermoedelyk was de kerk toen vergrooir

of herbouwd geworden (1).

Gedurende de laetste helft der XV.' en het begin der

XVI.* eeuw zag men ook te Antwerpen door ettelyke

(i) Diercxsens , Tom. II, pag. 346; Papebrochius, Tom. II, pag. 10.

Ambachten nieuwe godshuizen oprigten, onverminderd
eenige anderen

, welke hunne fondatie aen de liefdadigheid

en beyvering van treffelyke poorters te danken hadden.
Het eerste dier gestichten, wanneer yvy de chronologische

volgorde in acht nemen, was S. Loykapelle. De Deken van
het Sraedersambacht had aen Paus Nikolaes V verzocht en
van hem verkregen, dat de smeden nevens het huis, hetwelk
zy op de Paerdenmarkt gekocht hadden, om er bejaerde
en gebrekkelyke smidsgasten te laten in woonen, eene
kapelle met klok en toren zouden mogen bouwen , en dat zy
er eenen kapellaen zouden mogen in stellen en onderhou-
den, om de mis en andere kerkdiensten te verrigten (1).

De bulle des Paus is van 19 April 1451 , en de magtiging
van Oloudus Terlinck, Abt van S. Michiels, wien het on-
derzoek der zaek was opgedragen, van 14 Augusty deszelf-
den jaers. De inwyding der kapelle werd echter eerst in het
jaer ^462 door den Choordeken gedaen (2).

Het tweede liefdadig gesticht, dat in 1453 by de S. Jans-
brug, in de Stoofstraet, werd aengelegd, was het Zinne-
LoozENHüis. Het is ons niet gebleken, hoe en waer de
krankzinnigen vóór dit tydstip hier verpleegd werden;
mogelyk geschiedde dit in S. Elisabethsgasthuis. De zwa-
righeden welke de nabuerschap dier ongelukkigen de aldaer
bedlegerige lyders natuerlyk moesten veroorzaken , waren
te talryk en te zeer in het oog loopend, dan dat men niet
vroeger bedacht moet zyn geweest, om de zinneloozen in

(1) Papebrochius, Annales Antv., Tom. II, pag. 5.

(2) Dit godshuis en de kapelle zyn den 24.° December 1797, als
afkomstig van een afgeschaft gild of ambacht, openbaerlyk verkocht.
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een afgezonderd lokael te vereenigen. De stichters van hei

antwerpsche Dolhuis zyn onbekend; men weet alleenlyk,

dat het later naer de Rochusstraet werd overgebragt, in

een huis dat daerloe door de Aelmoezeniers was aengekocht.

Scribanius zegt, dat de overbrenging naer dit huis ge-

schiedde, opdat de krankzinnigen, die in staet zouden wor-

den bevonden om de kerkdiensten bytewoonen, met de

vindelingen naer S. Rochuskapelle zouden mogen gaen.

Daer nu het Vindelingenhuis in i532 werd geslicht, is het

te denken, dat de zinneloozen omtrent dien tyd naer de

Rochusstraet zyn verhuisd, waer zy zich nog ten huidigeo

dage bevinden (i).

Tot dusverre, wanneer men het Aelmoezenhuis uitzondert,

bestond er te Antwerpen nog geen uitsluitelyk voor vrouwen

bestemd godshuis; maer in J467, werd er een gesticht in de

Minderbroedersstraet, door Marten van Hove en Jan van der

Heyden, blykens een zesregelig vers, dat men onder de

wapenschilden der stichters op eenen steen boven de poort

las (2). Dit gesticht was bestemd voor zeven vrouwen, en

der Zeven Bloedstortingen toegewyd. In 1512 werd het-

zelve door Michiel van der Heyden verlegd naer de Roode-

straet , regt over het Beggynhof , waer het nog tegenwoordig

door het gefundeerde getal vrouwen bewoond wordt.

(1) Papebrocbius, Annales Antv. , Tom. II, pag. 8; ScribaDlus,

Origines, pag. 112.

(2) Zie hier dit opschrift van voorvaderlyke eenvoudigheid :

Ter eeren seven Bloetstortingben reene,

Dusent vier hondert LXVIl bequaem,

Fondeerde voor VU vroukens alleene

,

Dit godlshuys Marten van Hoven, ghemeene
Met Jan van der Ueyden eersaem,

In Februario vier, tot baerder zielen vraem.

VEERTIENDE HOOFDSTUK.
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Drie jaer daerna, in 1471 stichtte Geeraerd Baerts in de
Vingerlinkstraet een Oudmannenhüis, om hetwelk te bouwen
hy by teslamente eene som gaf van twee honderd pond
groeten vlaemsch, ten einde met groeier affectie hier op
eertryck te saeyene, dat hy in hemelryck mochte maeyene. De
regeerders en provisoren van de H. Geesttafel in de Burgt-
kerk hadden aenvankelyk het opzigt over dit godshuis , en
genoten daervoor twee gouden kroonen 's jaers. Dit Oud-
mannenhuis was bestemd, om aen zes bejaerde mansper-
soonen en eenen priester tot wooning te verstrekken (1).
Het bestaet thans nog onder de benaming van Grauw en
Blauw, voortskomende van den tabbaerd half en half van
deze twee kleuren, met welken de ouderlingen volgens een
oud reglement moesten gekleed gaen.

Het voorbeeld van Marten van Hove en Jan van der
Heyden vond ondertusschen navolgers, eer nog de XV.^
eeuw ten einde was gevorderd. Nikolaes Boodt, een welge-
zelen burger, en zyne huisvrouw Maria van Lille, benevens
hare zusters Margriete van Lille, weduwe Philips Clercx,
en Katlyne van Lille, weduwe Victor Aerts, stichtten in

1489 in de Lange Nieuwstraet het Godshuis van S. Barbara
Hetzelve was bestemd voor acht behoeftige vrouwen; maer
dewyl er nog twee kameren of huisjes ledig stonden, be-
paelde Nikolaes Boodt, door zyn testament van den jare
1504, dat men van dezelve eene kapelle zoude maken, in
welke alle Vrydagen eenigen goeden devoten priester ter eere
van het H. Kruis misse moest komen lezen. De vrouwen
van dit godshuis kregen in 1505 een reglement, waerby

I

(1) Diercxsens, Antverpia, Tom. IH, pag. 33.
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haer verboden werd testamenten te maken, bruiloften

bytewoonen, by anderen te gaen werken, kinderen opte-

brengen en zich in de openbare badstoven te wasschen (i).

Ook dit godshuis is tegenwoordig nog in wezen , en het by

de stichting bepaelde getal vrouwen woonen er in.

Nikolaes Boodt, die een gedeelte zyner goederen aen

O. L. Vrouwekerk vermaekte, en een ander gedeelte aen

de broederschappen van het H. Sakraraent en van O. L.

Vrouwelof, liet onderscheidene sommen na aen ettelyke

liefdadige gestichten. Onder deze laetsten bemerken wy
het Aelmoezenhuis en S. Julianusgasthuis , by S. Joris-

poort, die elk twee pond groot brabandsch kregen.

Dit S. Julianusgasthuis kan geen ander gesticht geweest

zyn dan het Vroowkenshüis, hetwelk ter herberging van

vrouwen was ingerigt, terv^l de mans hunnen intrek

namen in S. Julianusgasthuis, in de Stoofstraet. Het tyd-

stip der stichting en de namen der begiftigers van dit

vrouwengasthuis zyn onbekend gebleven ; maer men weet

,

dat hetzelve gelegen was tusschen het Maegdekenshuis en

S. Ëlisabethsgasthuis. Papebrochius herinnerde zich nog,

dat de Abtdyheeren van Tongerloo in dit huis hunne réfugié

hadden gehad , waerna de geleerde Gevartius er gewoond

1

. 1

(1) Diercxsens, Antverpia, Tom. III, pag. 23t. Het geschilderde glas-

raem van de kapelle dezes godshuis , vertoont nog verscheidene afbeeld-

sels van moniken met derzelver namen , die wy beschouwen als later

aldaer uit een of ander klooster of kapelle overgebragt. Zoo vindt men
er : Broederjan van Beise

, pater Zelleh — Heer Aert Hellemont

,

eapellaen, 1547, knielende voor een L. Vrouwebeeld met deze woorden
bygeschreven : morMra te etse malreni. — Een ander met den naem :

Broeder Peter Goee$. pater gendezael. — Eene flguer geharnaschl en
van een leeuw vergezeld.

\\
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had, na wiens overlyden (1623) de Burgemeester de Lannov
den gevel gansch deed herbouwen en er zyne wooning nam.
Op dit tydstip. en wel sedert 1564. was het Vrouwkens-

bu.s verplaetst op den hoelc daer regt over, in de straet
genaemd de Boogkeers (1,. In deszelfs gevel stond eertyds
in eenen witten steen een slecht berymd opschrift uitge-
houwen, waerby het doeleinde van het gesticht gemeld
werd (2). Hoe lange het huis by het beginsel zyner instel-
ling IS gebleven, en wanneer men heeft opgehouden er ge-
durende eene week voor de schamele vrouwen een bed te
dekken, weet men niet; maer ten tyde van Scribanius, dat
•s op het einde der XVI.' eeuw, ontving men er alle slach
van vrouwlui, zelfs degene welke van geen al te goede
manieren waieii. Papebrochius verhaelt van zynen kant,
dat hy er in zyne jeugd (rond het midden der XVII.' eeuw)
geene andere dan stokoude vrouwen en vondeling-voedsters
zag. Hy voegt daerby, dat de zaken op dien voet bleven,
tot dat de Aelmoezeniers goedvonden op eene andere wyzè
in de behoeften van dit slach van vrouwen te voorzien . en
het huis tot eene andere bestemming verhuerden. dIu,
degenen die er achtervolgens met der woon intraden

'

luidden er niets dan schade en onheil af. De eerste huerder.' |!^

(1) Boogkeers. - Op de oude wykboeken heel dit straetje Booch-
keersken, en hel was zeer vroeg onder deze benaming bekend. Omirent
derzelver oorsprong kan men slechts gissingen maken.

(2) Zie hier dit opschria volgens Papebrochius, Tom. 111 , pag. 34 :

De oude fondatie van daer over
Is hier vermeerdert ende gestell,

Voor vrouwkens, die binnen komen sunder geil,
Ende te eerlijk zijn in 'l gaslhuijs te gaen slaepèn.
Zal men hier ter weken een bedde maken.

54
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namelyk, die een schoolmeester was, werd door verval tot

armoede gebragt, en moest het huis met zyn beroep ver-

laten. Zyne twee opvolgers, beiden herbergiers, werden de

eene na den anderen gedwongen er met gelyken tegenspoed

uittetrekken. De vierde eindeiyk, die er in 1705 eene bran-

dewynstokery had opgerigt, verhuerde een gedeelte des

gebouws, om er het hooi en stroo te bergen, dat door de

boeren der omliggende dorpen, die het vyandlyke krygsvolk

vluchtten , toen in grooten overvloed naer de stad werd ge-

bragt. Het huis aldus met deze ligt ontvlambare stoffe op-

gevuld zynde, geraekte den 10." October 1705 aen brand,

waerby de brandewynstoker al zyne meubelen en gereed-

schappen verloor. De buren beschouwden dit onheil als een

teeken van Gods wraek, des te meer daer het gerucht liep,

dat er nog andere gestichten zouden afgeschaft worden.

Nochtans dorst een smid, die wat minder bygeloof en voor-

oordeelen had dan het meerendeel zyner tydgenooten , het

afgebrande huis koopen, en deed hetzelve tot een sieraed

van dien hoek der Lange Gasthuisstraet geheel herbouwen.

Door de lyst der haerdtelling van 1496 vernemen wy, dat

er toen onder dtn teerling der Observanten of Minderbroe-

ders nog een Godshuis van Wolffensdijcr bestond, hetwelk

door negen persoonen, men weet niet van welke kunne,

bewoond werd (1). Noch Diercxsens, noch Scribanius maken

er gewag van, waeruit wy besluiten, dat het in de XVI.® eeuw

is te niet gegaen: althans wordt het op de haerdtellinglyst

van i526 niet meer aengetrofTcn.

Eveneens is het met de Peter Taxkapelle, welke insgelyks

(!; Willeras, Oude Topographie, bladz. 259.
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op de eerstgenoemde lyst gevonden wordt, en vermeld als
gelegen tusschen de Oude Vest of Lange Clarenstraet en de
Kipdorppoort, en nadien vermist wordt (i). Mogelyk was
het dezelfde, welke men later onder den naera van Jesus-
KAPELLE vindt aengewezen, en welke dien naem aen de
Jesusstraet overliet (2). Bertryn, die ze H. Naemkapelle
heet, zegt, dat zy in 1494 was gesticht geworden. Ten jare
1513 werden door den ridder Willem van Lier nevens deze
kapelle voor oude lieden vyf huisjes gebouwd, welke men
de Vyf Ringen noemde. In 1542 is de kapelle aen de Victo-
rinnen afgestaen, en de onderlingen werden overgebragt
naer vyf andere huisjes onder S. Jacobstoren.

De meergemelde haerdtellinglyst van 1496 vermeldt alnog
het Weduwen Zwaeijers Godshuis, als vervattende zeven
bewoonde en eene onbewoonde haerdstede. Nadien schynt
het vergroot te zyn geweest; want op de lyst van 1526,
komt het voor onder de benaming van Dwayers Godshuis

i

en als beslaende uit twaelf kameren of huisjes, van welke
tien door arme vrouwen werden bewoond (3). Overigens
zouden wy met geen juistheid kunnen zeggen, waer het
gelegen was; maer het schynt tusschen de oude Roodepoort
en de Koepoortbrug te hebben gestaen.

Beter, doch niet omstandiger, zyn wy onderrigt nopens

(1) Willems, Oude Topographie, bladz. 256.

(2) Onder het franssh-republikeirische bestuer, toen men denamen
van ettelyke straten veranderde, wilde zekere doctor bewys van burger-
liefde geven, en stelde voor, den naem dezer straet mede te veranderen-
maer dit voorstel werd niet aengenomen , anders hadden wy hier welligt
eene Jupynstraet gehad.

(3) Willems, O^ide Topographie, bladz. 238; eu Bogaerls, Biblio^
thnque des Antiquités Belgiques, Tom. II, pag. 26.

11)
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het godshuis, dal omtrent het jaer 1500 in de Boksleeg

gesticht werd. Zekere Hendrik Loomans gaf daertoe by

testamente een huis, en bezette een jacrlyksch inkomen, om

zeven behoeftige ouderlingen , welke men de Zeven Gebroe-

ders noemde, te onderhouden (I). Dit huis bestaet thans

nog op dezelfde plaels.

Als tegenhanger van dit gesticht moeten wy hier vermel-

den, het Godshuis der Zeven Weeén, hetwelk in 1505 door

Maria Feys werd aengelegd voor zeven arme vrouwen,

eerbaere en duechdelijke poorteressen deser stad, vry zynde

van alle provenen van de H, Geesttafel , ende ook ongelast van

schulden. Dit huis, gelegen in de Mutsaerdstraet, tusschen

het Minderbroeders- en Predikheerinnenklooster, stond

onder het onmiddellyk bestuer van den Bisschop van

Kameryk en de Kanoniken van O. L. Vrouwekerk, door

welke de persoon werd benoemd, die de zorge had tot de

openvallende plaetsen aentenemen. Na den dood der slich-

teresse maekten de door haer benoemde bestuerders een

ontwerp van statuten, hetwelk zy schriftelyk aen den Raed

ter goedkeuring overlegden. Zy erlangden die goedkeuring

by apostille van 24 Maert 1508. Diercxsens (2) geeft den

tekst dier statuten in extenso; en het blykt uit dezelve, dat

degene van het O. L. Vrouweconvent of Aelmoezenhuis

daerby tot grondslag gediend hebben. Ook dit godshuis

der Zeven Weeën is tegenwoordig nog in wezen.

Dit jaer 1505 zag nog twee andere liefdadige gestichten

lot stand komen. Het eene, gelegen op de Falconrui, werd

(!) Scribanius, Originei, pag. U4; Diercxsens, Tom. III, pag. 2U.

(2) Antverpia, Tom. III, pag. 243 et sqq.
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begiftigd door Jan van der Biest, zeepzieder en Schepen
van Antwerpen, die het bestuer over hetzelve aen de Ael-
moezeniers opdroeg. De Prelaet van Peeter Potsabtdy was
provisor, en aen hem moest rekening van de ontvangsten en
uitgaven worden gedaen. Dit godshuis was voor zestien
oude vrouwen en eene dienstmaegd bestemd, en dit getal
IS tot op den hnidigen dag blyven bestaen (1).
Het derde Godshuis, dat in 1.505 met de daeraengevoegde

Kapelle van Gratie werd gesticht, had zyn bestaen te dan-
ken aen een ander vermogend koopman, met name Antheu-
nis de la Ruelle, die hetzelve deed bouwen op den hoek der
nieuwlings doorgestekene Pauwel-Eloutstraet (2), welke
naer de Kapelle, aen O. L. Vrouwe van Gratie toegewyd,
haren naera in dien van Gratiekapelstraet heeft veranderd.
Twaelf oude mannen en een priester woonen in dit nog be-
staende godshuis, waervan de fondatieakt door Diercxsens (3)

(1) Het grafschrift des stichters was voorheen in S. Walburgiskerk op
eenen zerk te lezen. Diercxsens heeft ons hetzelve bewaerd in het
1II.« Deel van zyn Antverpia, bladz. 2-42. Het luidde als volgt

:

Stil leser stael. Hier onder ist.

Dat wort geleijt Jan van der Biest,
Die liet voor seslien arme vrouwen
Op Faconsruije een gasthuys bouwen.
Men telde duysent vyf hondert vyf

,

Achttien november, als sijn lyf

Verganckclijck quam in stof te vernachten.
En 's vlees verrysenis te verwachten.

God verleend hem vroed,
Bidt voor de ziel,

Doet dat hy deed.

(2) Naer Pauwel Elout, een lakenbereider, die daeromtrent vele huizen had gebouwd (Zie de Oude Topographie. bladz. 66).
(o) In zyn Antverpia, Tom. III, pag. 239 et sqq.

!i
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in het breede wordt medegedeeld. Dezelve behelst de vol-

gende niet onbelangryke punten. De inwoonende ouderlin-

gen moeten altyt wesen eerbaere poorters ende ingesetenen der

stadt van Antwerpen, die by quade fortuyn ende ongevalle tot

armoede gecomen syn, en die haer broodt niet gewinnen en

connen. Ieder grysaerd, benevens de priester heeft een

huisje tot wooning. De stichter had een kapitael bezet , uil

hetwelk aen iederen ouderling jaerlyks een grauwe tab-

baerd, ter waerde van twintig schellingen brabandsch,

moest gekocht worden. Om in zynen nooddruft te voorzien,

kreeg ieder dagelyks vier grooteu brabandsch , en des win-

ters een half last turf. De priester was verpligt dagelyks in

de kapelle misse en lof te doen; en na de misse driemael het

de profundis te zingen , tol rust der zielen van den stichter

en deszelfs bloedverwanten. Wyders was hy gelast de ge-

buerkinderen in de christelyke leering te onderwyzen (i).

Alvorens het onderhavige Hoofdstuk te eindigen ,
willen

wy nog spreken over eene gewigtige en thans nog bestaende

instelling, namelyk de Aelmoezenierskamer, welke omtrent

het jaer 1458 hier haer begin nam; althans stelt dechronyk

van den Kanonik Snyders en de meeste anderen , dat in dit

jaer den 4." December de eerste Aelmoezeniers gekozen

werden; en deze waren Gillis van Loenhout, meester Jan

de Barbier en Jan Wilraaers. Caukercken echter stelt het

begin dezer instelling twee jaer vroeger ; doch geeft daerby

geen namen, waerschynlyk dat toen het eerste ontwerp ter

sprake kwam. Inderdaed , by het vieren harer jubeljaren

(1) Deze kapelle was eene der plaetsen, waer de Roomsch-Katholyken,

van 1381 tot 1S85, alleen openbare godsdienstoefening mogten houden.
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dagteekent de Aelmoezenierskamer hare instelling van den
jare i458. Vóór dit tydstip werden de Armen dezer stad op
denzelfden voet als in de andere nederlandsche steden be-
zorgd. Elke parochie had toen hare Tafel of Kamer van den

!f l/'**"''
bestuerders de aelmoezen byeenzamelden

en uitdeelden. Voor het overige was Antwerpen de eenigste
stad, waer men Aelmoezeniers aentrof.

Scnbanius heeft in zyne Origin^s Antverpiensium hunnen
ganschen besturingsvorm en inwendige inrigting beschre-
ven. Wy laten hier den beknopten inhoud van zyn para-
graef Liberalitas, ontbloot van 's mans opgesmukten en
winderigen styl, volgen.

De schatkist der armen stond van ouds te Antwerpen
onder het opzigt van acht eerzame mannen. Vier werden
door de Aelmoezeniers gekozen , en de vier overigen werden
hun door de H. Geesttafel - welke nog immer bleef bestaen- toegevoegd. Alle jaren werden er uit de deftigste burgers
twee nieuwe leden gekozen, om degenen te vervangen, die
vier jaer in verrigting waren geweest. De gekozenen werd
de zorg over al de armen der stad opgedragen. Zy mogten
geene aelmoes weigeren, aen al wie dezelve zoude vragen
hy ware poorter of ingezetene. De gelden daertoe bestemd,'
werden gevonden uit de aelmoezen door de dienende Ael^
moezeniers aen de huizen en in de kerken opgehaeld. Waren
de opgehaelde gelden ontoereikend, dan moesten dezelfde
Aelmoezeniers er uit hunnen eigen zak byleggen, en die
toelagen gingen niet zelden tot tien, twaelf, ja tot meer
duizende gulden. Die voorschotten werden gedaen op het-
geen de latere aelmoezen konden opleveren, of als de min-
dere nood der armen eene uitkeering gedoogde; zoo niet,

II
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dan moesten de onmiddelyke opvolgers der Aelraoezeniers

de gedane voorschotten aenzuiveren ; en 7,00 kwam beurte-

lings ieder nieuw benoemde Aeimoezenier in de voorschot-

ten door zyne voorgangers gedaen.

üe Aelmoezeniers deden by hunne inkiezing den plegtigen

eed, de goederen der armen getrouw te bezorgen, neerstig

te bewaren en zonder bedrog te besturen. De eei-ste be-

ëedigde koos de eene helft der stad, en de tweede viel de

wederhelft ten deele, alwaer hy de aelmoezen zou ophalen.

Zy waren leden van den besturingsraed der armenschat-

kist, in welke zy al de opgehaelde penningen moesten stor-

ten.' Gedurende het tweede jaer bestonden hunne functiëu

in het rekening houden van de giften by teslamente en an-

derszins gedaen, of van de ophallngen voortskomende.

Voorts moesten zy zorgen voor hout, laken, lynwaed en

verdere behoeften ; zy hadden in last te waken over de

vindelingen, welke zy, na ze te hebben doen doopen, in

de Kempen deden uitbesteden. Om iedere twee jaren gaf

men kleederen, aen al de armen, zoowel dengenen der gods-

huizen als dengenen door de stad verspreid woonende, wier

getal soms tot acht honderd huisgezinnen beliep.

Na twee jaren dienst wachtte den Aelmoezeniers een

nieuwe arbeid. De eerste had het opzigt over de wekelyksche

uitdeeling van brood in de cathedrale kerk. benevens de

zorg voor het uitbesteden van vindeliugen , en hel aeunemen

van mannen en vrouwen in de godshuizen. De tweede had

dezelfde zorg in S. Walburgisparochie. en die van het aen-

nemen der meisjes in het Maegdekenshuis of in leerscholen.

Het derde jaer stond de eerste Aeimoezenier in dezelfde be-

trekkingen in S. Jacobsparochie, en de tweede in degene

t
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van S. Joris. Gedurende deze laelste jaren deelden zy onder
de bepaeldelyk aengewezen armen der verschillende pa-
rochiën de door byzondere liefdadigheid bestemde aelmoe-
zen uit, welke men de provenden der H. Geesttafel noemde.
Wat de andere armen in het algemeen betreft, men gaf hun
koperen penningen, by middel van welke zy zich onderstand
konden aenschaffen. Wy verbeelden hier eenen van het jaer

mi. Op de voorzyde leest men in oude letteren : in ast-
werpen ANNO 1504. - Op de keerzyde rondom de letter T
staet te lezen : der ermen torfteiken. — Op andere pen-
Dingen stond eene B (brood) of A-B (armenbrood), of eene
kapitale S (smout). Waerschynlyk werden er ook voor hout
of kolen uitgegeven (1).

Insgelyks werden er somwyien penningen of plaeljes uit-
gereikt, welke de dragers magtigden om goij te gaen, dat is
te zeggen bedelen. Zulk een maetregel werd in iS09 geno-
men, nadat men den 7." J„|y had geboden en uitgeroepen,
dat al degenen die niet zouden voorzien wezen van een tinnen
plaetje, op hetwelk aen de eene zyde eene hand, en op de
andere de Burgt was afgebeeld, op de correctie van de Stad
het land moesten verlaten, zoowel als alle ledigloopende
gezellen en boeven. Het bedelen werd bovendien verboden

(1) Van Orden, Bydragen tot de Numimatiek. bladz. S7 en 85
DÏH. UI.
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aen de persoonen zooder gebreken , lusscben de achttien en

zestig jaer oud; en de kloosters mogten geen aelmoezen

geven aen de bedelaers die geen tinnen plaetje konden ver-

toonen. Maer die maetregels waren eene uitzondering, en

slechts te wege gebragt door de menigte van zwervende

bedelaers, die ten nadeele der stadsarmen aelmoezen aen

de burgershuizen ontvingen.

Deze laetsten bleven bestendig het voorwerp van de be-

zorgdheid der Aelmoezeniers ; waerby nog dient te worden

gevoegd , dat ook de vrouwen der Armraeesters met hare

echtgenooten wedyverden in het bezorgen der menschlie-

vende gestichten van de Armenkamer afhangende; want al

degenen die den last aenvaerdden, waren gehuwd, om eene

medehelpster te hebben : daerom ook was het een regel

geworden , niemand tot Vader der armen te kiezen , die niet

eene echtgenoote van ten minste vier-en-twintig jaer oud

had, en in zich de hoedanigheden vereenigde, om over

het talryk huisgezin der armen den titel van Moeder te

dragen. By bulle van Paulus III, van 20 Mei i553, en van

Clemens YIII, van 3 November \ 559, werden er zekere afla-

ten aen de Aelmoezeniers vergund (t), en in onze dagen

werden er eerekruisen aen sommige dier edelmoedige man-

nen ter belooning hunner bewezene diensten geschonken.

Het is hier de plaets , om tot slot iets te zeggen over eene

andere liefdadige instelling van dien tyd : de H. Geesttafel.

Wanneer dezelve is opgekomen, ware nioeijelyk te bepa-

len. Dat er in 1345 eene H. Geesttafel in O. L. Yrouwekerk

bestond, blykt uit het reglement voor de juffers van het

(I) Privilegieboek , bladz. 228, n. 1026.

A
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O. L. Vrouweconvent of Aelmoezenhuis (f); maer nadien
hebben wy deswege niets meer aengetroffen. Van het jaerUU alleenlyk bestaet een vry uitvoerig reglement, waerby
de verpligtingen dergenen die aen de H. Geesttafel van
O. L. Vrouwekerk deelachtig waren of wilden we/.en, door
onze Wethouders „ader worden bepaeld en omschreven.
De voornaemste bepalingen van dit reglement waren de

volgende
: Niemand als Poorter of Poorteresse mogt aen de

Tafel deelachtig zyn
, dan in geval van welbekende nood De

provenaer, of deelhebber moest by het bestuer den staet
zyner roerende en onroerende goederen overgeven, en kwam
om 200 te zeggen, onder de voogdy der H. Geestmeesters'
Hy mogt diensvolgens niets van zyne goederen verkoopen
verbergen of aen andere persoonen vermaken; en op den
dag zyner aenneming moest hy onder eede verklaren welke
goederen hy aen iemand had opgedragen of beloofd. Dege-
nen d.e na hunne aenneming buiten wete des bestuers iets
van hunne goederen aen anderen zouden overdragen, moes-
ten zonder genade uit het boek der armen geschrapt worden
De goederen, welke iemand na zyne aenneming nog zou
komen te erven of te verkrygen, moesten halfen half tusschen
hem en de H. Geesttafel verdeeld worden. De provenaers
mogten naer elders niet verhuizen, noch hunne proeve op
anderen overschryven. Ook waegden zy die proeve te verlie-
zen, mdien zy bevonden werden in overspel te zitten of
verdachte persoonen in huis te hebben. By het overlyden
eens provenaers, kwamen al zyne roerende en onroerende
goederen aen de H. Geestkamer, zelfs diegene welke de

(1) Zie ons II.« Deel, bladz. 227.
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aflyvige van elders had geërfd ; doch daerom was de Tafel

niet verpligt zyne schulden te betalen, uitgenomen een half

jaer huishuer (i).

Dusdanig waren de voorwaerden, om aen devoordeelen

der fl. Geestlafel of Armeudisch deelachtig te zyn. Voor het

overige zy aengemerkt , dat deze instelling met de uitvoering

van velerlei liefdadige fondatiën belast was : zoo leest men

in eene Memorie van 26 April 1551, dat zy jaerlyks een

veerlel koren aen ieder van negen arme vrouwtjes moest

geven , die van de kerkmeesters van S. Jacobs huishuer en

vyf schellingen ontvingen. Tegenwoordig is de H. Geest-

kamer vervangen door het Bureel van Weldadigheid ; terwyl

de instelling der Aelmoezeniers genoegzaem is gebleven,

hetgeen zy sedert omtrent vier eeuwen is geweest. By welke

gelegenheid de H. Geestkamer is afgeschaft, zullen wy in

het zesde tydvak zien.

(1) In het art. dxxxiiij van het Oud Keurboek (II.« Deel, bladz. 481)

werd bepaeld, dat de H. Geesttafel de helft moest hebben van het goed

des aflyvige , die een jaer lang aelmoesen had genoten.

it
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of de Ongeachten - Berigt omtrent dea staet van hel openbaeronderwys tol in de XVI.« eeuw.
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Over omtrent twintig jaren werd door het staetsbestuer
de vraeg uitgeschreven : Welk u>as de oude bevolking der
provincie Antwerpen? Deze met de statistiek in verband
staende kwestie was geenszins gemakkelyk om optelossen.
Reeds in de XVI.' eeuw had Guicciardini doen opmerken,
dat men in de Nederlanden niet gewoon was, het getal de^
ingezetenen optenemen. Het ging eveneens in de meeste
overige landen van Europa, waer men tot in het midden
der XVIII.' eeuw genoegzaem van geen statistiek wist te
spreken. Die wetenschap is bovendien tot dusverre van
zeer geringe toepassing geweest op den leeftyd onzer voor-
vaderen, en wel byzonder uit hoofde van het byna volslagen
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gebrek aen echte opgaven , bescheeden en oorkonden , welke

die kwestie anders zouden hebben kunnen ophelderen ; ook

zou men de onder vele opzigten voortrefielyke schriften

van Leroy, Gramaye, Scribanius, Sanderus en Papebro-

chius te vergeefs doorbladeren , om er de oplossing van het

hierboven gestelde vraegpunt te erlangen. Wel vindt men

by sommige schryvers nopens de bevolking van enkele steden

het een en ander bygebragt, of weet men iets door de volks-

verhalen , welke in sommige plaetsen blyven voortbestaen

;

maer dit berust op al te losse gronden , om er te kunnen

geloof aen hechten ; en hy moet zeer vermetel zyn , die van

dergelyke getuigenissen zou willen uitgaen, om de statis-

tiek onzer oude bevolking optemaken.

Trouwens , de verkoopcedulen en cynsbrieven, erkomstig

uit de tydstippen der middeleeuwen, welke men weet degene

van den grootsten bloei van onze voornaemste nederland-

sche steden te zyn geweest, vertoonen ons in dezer omstreken

eene groote menigte onbebouwde landen , heiden , bosschen

en meerschen, welker bestaen moeijelyk in verhouding is te

brengen met eene talryke bevolking en derzelver behoeften.

Het is daerenboven niet ligt te begrypen, hoe binnen den

omtrek van eenige steden, waer men hoven, boomgaerden,

vyvers, weiden en zelfs akkers vond : waer vele straten nog

maer by brokken betimmerd lagen , en waer de meeste hui-

zen zonder verdieping waren, er een getal ingezetenen zou

hebben kunnen huisvesten, die er ter nauwernood zouden

kunnen woonen, thans dat die steden vaste blokken

huizen van twee, drie en vier verdiepingen opleveren.

Deze algemeene bemerkingen zyn in het byzonder toepas-

selyk op Antwerpen, welks bevolkingstal op eene zonderlinge

VYFTIENDE HOOFDSTUK.
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wyze is overdreven geweest. Het is waer, dat men daervoor
de doopregisters niet zou hebben kunnen naslaen, omdat
dezelve .n de XV.e eeuw hier nog „iet bestonden; zoo min
als er uit dit tydperk sterflysten voorhanden zyn. Doch al
bestonden deze lysten, zy zouden minder gepast zyn om by
eene raming van het getal der ingezetenen tot leidraed te
verstrekken, uit hoofde van derzelver ondergeschiktheid
aen tydelyke gebeurtenissen, zoo als ziekten, oorlogen en
nongersnooden.

De eenigste grondslag, op welke men vóór de XV • eeuw
eene berekening omtrent het bevolkingstal zou kunnen
maken, berust op de haerdtellingen , welke van tyd tot tyd
in Braband gedaen werden, en waervan de oudste in 1455
plaets had. Jammer maer, dat men al die haerdtellinglysten
niet hebbe kunnen wedervinden ; doch uit degene welke men
bezit kan men nagenoeg met eenige zekerheid den toestand
van Antwerpen op zes voorname tydstippen opmaken.

Alvorens hier den uitslag dier haerdtellingen nederte-
schryven, willen wy de getuigenis van Divaeus bestatigen.
d.e zegt een cynsboek gezien te hebben van over de twee
honderd jaren, in hetwelk vermeld stond, dat er toen te
Antwerpen meer dan 2000 huizen waren geteld. Divaeus
schreef dit omtrent het jaer i580; en het is zeer waerschyn-
lyk, dat de telling, van welke hy gewaegt. dezelfde is, die
volgeus Gramaye. in 1597 plaets had, en waerby bevonden
werd, dat er te Antwerpen bestonden : is Bakkers, 8
Veeschhouwers, 40 Visschers en Vischverkoopers , 15
Kleermakers, 5 Schilders en Beeldhouwers, 6 Brouwers
en 200 Wevers als bazen werkende. Het getal der Barbiers
en Chirurgyns was op de lyst niet aengeteekend.

:;i
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Hoe het zy, wy hebben aengaende deze optelling geene

nadere byzonderheden ; niaer, indien Divaeus het niet mis

heeft, dan moet de aenwas van Antwerpen, sedert de rege-

ring van Philips de Stoute uitermate snel zyn voortgegaen

;

en trouwens, by de optelling van 1455 bevindt men, dat

onze stad byna eens zooveel haerdsteden bezat. Deze optel-

ling, de eerste omtrent welke men echte bescheeden heeft,

geschiedde by gelegenheid van eene bede van 300,000 Phi-

lipsryders, door den Hertog van Bourgondië gedaen. De

staten van Braband, deze belasting niet op de oude grond-

slagen hebbende kunnen zetten, sloegen dezelve over de

haerdsteden, van welke men er 3440 te Antwerpen telde,

behalve 466 armenhuizen, die, wegens het onvermogen der

bewooners, van de belasting werden vrygesteld.De bevolking

onzer stad evenaerde toen genoegzaem degene van Brussel,

die nieuwe hoofdstad van Braband.

Tegen het einde der regering van Philips de Goede had

eene tweede volkstelling plaets, namelyk in 1464; maer men

weet dienaengaende niets anders, dan dat het volle getal der

haerdsteden in Braband tot 92,097 beliep; doch in 1472,

onder Karel de Stoute, was dit getal tot 85,176 afgedaeld.

Of Antwerpen in deze vermindering was begrepen, weet

men niet; maer wy zyn genegen te gelooven, dat dezelve

zeer gering of zelfs niets was; immers bevindt men onze

stad op de laetste lyst aengeteekend voor een totael van

4510 haerdsteden, dus 607 meer dan in 1435.

Eene vierde optelling had plaets in 1480, onder de regering

van Maria van Bourgondië, en bragt het getal der haerd-

steden te Antwerpen binnen kuipe op 5118, waervan 182

onbewoond, en 471 armenhuizen. Buiten kuipe telde men

VYFTIENDE HOOFDSTUK.
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550 haerdsteden, waervan 41 onbewoonde, en 94 van den
zoogenaemden Armendisch. Onder de haerdsteden buiten
ku.pe, vooral te Borgerhout, behoorden velen aen land.
bouwers, afstammende van degenen welke Hertog Hendrik I
ten jare 1214 de vryheid schonk, volgens een diploom, te
vinden ,n het Cartularium van S. Michiels, fol. 13, uit het^
welk wy reeds meer byzonderheden hebben getrokken

Zestien jaer later, in 1496, op het bloeijende tydstip der
regering van Philips de Schoone, gebeurde de vyfde optel-
ling, welke tot uitslag had, het bestaen te doen kennen
van 6162 haerdsteden binnen, en van 639 buiten de stad!
te samen 6801 , onder welke 21 7 onbewoonde.

Deze vermeerdering bleef de volgende jaren nog steeds
toenemen; en in 1526, omtrent het midden der regering
van Keizer Karel V, was het getal der buizen te Antwerpen,
volgens een zetboek van dien tyd, tot 8785 gestegen te
weten

: 7943 huizen binnen kuipe, van welke er 1262 met
twee, 166 met drie, 32 met vier, 15 met vyf, 3 met zes en
5 met zeven haerdsteden waren; daeronder begrepen 211
onbewoonde huizen, 21 godshuizen (met 156 huisjes of
kameren daerin) en 14 kloosters met 555 persoonen. Buiten
de vesten, doch binnen de vryheid der stad, werden er 777
buizen geteld, waeronder 55 met twee, 4 met drie, 3 met>w, en 2 met vyf haerdsteden

;
benevens 30 onbewoonde.

Verder had het Beggynhof (buiten de stad) 65 huizen
namelyk 45 met ééne haerdstede, 10 met twee, 3 met drie

'

3 met vier, 3 met vyf, en 1 onbewoond.
Wat de haerdtellingen van 1435 tot 1496 ingesloten be-

treft, het lydt geen twyfel dat men dezelve als eene optelling
van huizen mag beschouwen, aengezien de eene en andere
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benaming in de lyslen onverschillig gebezigd wordt. Het

zetboek van 1526, dat hel getal der huizen opgeeft, toont

ook, dat zeer weinige wooningen, inzonderheid buiten de

slad, meer dan eene haerdstede hadden.

Welk was nu eigentlyk het getal der inwooners op de

verschillende tydslippen dat de haerdsteden hier geteld

werden ? — Indien men volgens de regels der tegenwoor-

dige statistiek wilde te werk gaen, dan zou men voor elk

huisgezin 6 persoonen moeten stellen; maer Willems, die

ons in zyne Mengelingen een zeer belangryk opstel over de

oude bevolking der provincie Antwerpen heeft medegedeeld,

welk opstel wy hier voornamelyk tot leidraed hebben ge-

nomen, doet opmerken, dat het oudste gedeelte van Ant-

werpen, dat hetwelk het digtst by de Schelde lag, door zyne

hooge huizen met vele verdiepingen , getuigde dat zich daer

eertyds eene zeer groote bevolking als het ware moet hebben

verdrongen. Diensvolgens meent hy, dat men de bevolking

van Antwerpen, voor het tydperk van 1480 tot 1526, op 10

inwooners per huis of haerdstede moet ramen (1) ; dan , wy

denken dat dezelfde berekening ook mag toegepast worden

op het tydperk van 1597 lot 1472; immers weet men, dat

de huisgezinnen oudtyds niet zoo vroeg uiteenscheidden, en

dat er meestentyds drie geslachten onder één dak bleven

woonen. Dit was wel niet bevorderlyk voor de gezondheid,

maer dit was zoo. Nemende dus het getal van 10 inwooners

per haerdstede, bekomt men tol uitslag, dat Antwerpen in

(1) Willems, Mengelingen ^ bladz. 232 en volg. Zie ook de Oude Topo-
graphie van Jntwerpen , bladz. 241 en volg. ; en Bibliothèqtie des Anti-

quités Belgiques , Tom. I
, pag. 80 et suiv.

ft
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1397 heeft moeten inhouden 20,000 inwooners; in 1435
telde onze stad er 39,060; in U72 bad zy er 45,100- in
1480 was dit getal tot 56,680 aangegroeid; in 1496 was
hetzelve tot 68,010 gestegen ; en in 1526 tot 87,850 Wy
zullen later deze vermeerdering gedurende een goed gedeelte
aer XVI.« eeuw zien aenhouden.

De oorzaken van deze steeds toenemende vermeerdering
der bevolking hebben wy elders omstandig aangewezen (1)Men zal z.ch herinneren, dat wy tot die oorzaken bragten
de voordeelige ligging der stad, da geriaflykheid dar haven
en bet vroege bestaen van godsdienstige gestichten. Anderen
voegen h.er nog by de wyze en krachtdadige bescherming
die de goederen en eigendommen der persoonen onder onze
oude ragtsgebruiken of costumen vonden. Als in verband
met de voorlaetste oorzaek, vermaenen wy hier gewag te
moeten maken van het Asielregt; althans is dit het gevoelen
van zeer geachte schryvars. dat het regt, krachtens hetwelk,
de kerken en kloosters tegen alle geweld dagenen beveili..-
den die er eene schuilplaets zochten , tot de aengroeijing der
bevolking veel heeft kunnen bydragan. De radenering tan
betooge dezer stelling is zeer eenvoudig.

Eer dat de gameenten goed tot stand waren gekomen, en
door hare wallen aan de bewooners van het platte land tot
toevlugt en beschutting konden verstrakken; in den tyd
met een woord, dat er nog nergens veiligheid was dan in
da eene of andara godgawyde plaats, dan was zulks genoeg-
zaam om vele ongelukkigen en vlugtelingen naer zulke plaat-
sen te lokken. Zy kwamen zich verschuilen, hetzy binnen,

(t) Zie ons l.« Deel, bladz. 261 en volgende.
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hetzy buiten de kerk of het klooster; want het Asielregt

strekte zich gewoonlyk uit tot op zekei'en afstand rondom

die gestichten; en het waren niet alleen dorpelingen en

persooneu van geringe afkomst, raaer ook lieden van aen-

zien en vermogen , die zich aldus tegen de vervolgingen van

landsheeren en geregtsdienaers kwamen in veiligheid stel-

len. Het is dan niet te betwyfelen, of zulke vlugtelingen

hebben op des stads voortgang eenigen invloed gehad, en

er met hunne nyverheid of schatten nieuwe bronnen van

welvaert in gebragt. Voor het overige is het genoegzaem

bekend , dat wanneer zich ergens eene schaer heeft neder-

gezet, andere menschen als van zelve derwaerts stroomen;

hetzy omdat zy er meerdere veiligheid en gerieflykheid

vinden , hetzy door eene ons ingeboren neiging tot samen-

leving en gezelligheid.

Het Asielregt schynt zelfs aenvankelyk nog uitgestrekter

te zyn geweest, eer dat de Keizers Honorius en Theodosius,

hetzelve matigende, den kring hadden omschreven, binnen

denwelken het moest beperkt blyven, en de wereldlyke

overheid hare magt verloor. Indien het waer is, dat ettelyke

kloosters als vestingen waren versterkt, in welke de misda-

digers tegen alle kastyding beveiligd konden blyven, dan

moet men mede bekennen, dat die schuiiplaetsen ook vele

ten onregte vervolgde onschuldigen hebben kunnen redden.

Trouwens, in die ongelukkige tyden, wanneer byzondere

wraekoefeningen wettig en geoorloofd waren , dan mogt men

dergelyke schuiiplaetsen , waer iemand tegen de aenslagen

en geweldenaryen der landsheeren beschut was, als regt

nveldadige gestichten beschouwen. Maer naermate het vor-

stelyk gez^g, de openbare regeltucht en het beheer der

«
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regtbanken meer en meer gevestigd werden, begon men de
ondoelmatigheid der Asielplaetsen algemeen te beseffen; des
te meer, dat er veelal grovelyk misbruik werd van gemaekt.
Te Antwerpen had men daervan een treffend bewys Het

Predikbeerenklooster was hier in hooge mate in het bezit
van zulk regt; want zelfs de paters konden diegenen niet
verdryven, die zich op den grond des kloosters kwamen
verschuilen. Het gevolg daervan was, dat moorde„ae,-s

.

dieven, branders en ander geboefte er zich zelfs met vrouw
en kinderen was komen nederzetten, en er allerlei ongere-
geldheden pleegde. Zoo verre gingen de baldadigheden

,

dat sommige rabouwen slecht vrouwvolk langs de kerk
binnen bragten, tot niet geringen overlasten ergernis der
kloosterlingen, wier cellen zy met geweld innamen; en tot
met mmder schade en ongerief der buren, by welke zy
visschen, hoenders en vruchten gingen stelen. Tegen dit
ergerlyk misbruik van het Asielregt liet Hertog Philips de
Goede den 14.» July 1435 een gebod „ilgaen, bepalende dat
dergelyke vlugtelingen niet langer dan drie dagen in het
gemelde klooster mogten verblyven. waerna het re-t te
hunnen opzigte als vervallen moest worden beschouwd en
de justicie alle vryheid hebben , om hen daeruit te halen (1)
Deze charter werd in eenigervoege bevestigd door de

bulle van Paus Pius II, van 31 July 1459, van welke wy
reeds by gelegenheid der brandstichters gewag gemaekt
hebben (2). Die bulle was overigens van toepassing op
alle andere kwaeddoeners. zoo als moordenaers. roovers,

(1) Papebrochius, Jnnalet ^rUv.. Tom. I, pag. 378.
(2) Zie bladz. 164 van bet onderhavige boekdeel.

Ui
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r-' baenstroopers, vredebrekers , samenzweerders enz. De Bis-

schop van Karaeryk, wiens toestemming by deze bulle uit-

drukkelyk besproken werd , om degenen die van het Asiel-

regt zouden misbruik maken, uit de kerken te mogen halen,

gaf die toestemming by brief van 8 Augusty deszelfden

jaers (i). Het aldus gewyzigde Asielregt was in de XVI.®

eeuw te Antwerpen nog in voege, volgens de getuigenis

van den Florentyner Guicciardini (2).

Ondertusschen berigt ons de stadssekretaris De Moy, in

zyn Traktaet van de officieren (3), dat er omtrent de toe-

passing van het Asielregt meermalen geschil oprees. Hy
beslatigt namelyk,dat de wereldlyke officier niemand wegens

eenvoudige misdryven uit de gewyde plaetsen mogt halen,

zonder zich aen gekwetste majesteit pligtig Ie maken; en

gevolgentlyk jure civili te worden gestraft, terv^l hy jure

canonico kon gedwongen worden, om den uitgehaelden per-

soon kosteloos en schadeloos terugtebrengen , en daerby nog

eene arbitraire correctie op den hals te krygen. Het Asielregt

was alleenlyk ontzegd aen degenen die zich met zeer kwade

feiten hadden bezoedeld; en onder deze begreep men de

moordenaers , doodslagers, apostaten, ketters en kerken-

roovers; doch huisdieven, verwonders, vrouwenverkrachters

(1) De oorkonde der pauselyke bulle op het archief, lade M, n. 262,
met een afschrift in het Prim. Vol. Priv. , fol. 434 , en in het Groot

Pamp. Boeck, fol. 269, alwaer men ook op fol. 117 den brief des

Bisschops aentreft.

(2) DescripHon de tous les Païs-Bas , pag. 141. Zie hier zyne woor-

den : On obserue ordinairement en Anvers, quant aux choses crimi-

nelles, franchise par toutes les eglises el convents, neanmoins si Ie

cos fust lail et enorme, fauldrait desloger et chercher autrc refuge.

(3) Hs. ter stadsbibliotheek, n. 432.
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en overspelers werden voor geen zeer sckandaUu^e delin-
quanten aenz.en

.
allhans niet by de geestelyke regtbanken •

•mmerszy kenden hun het Asielregt niet toe. in zooverre dé
misdaed „.et op eene gewyde plaets gepleegd was; ook was
het omtrent dit punt. dat de geestelyke met de wereldlyke
overheid doorgaens overhoop lag. Onder andereu verhaelt
De Moy. dat zekere Willem Loock. zyne ouders moeijelyk
^ynde gevallen, zooverre dat hy zelfs zyneu oom op het
stadhu.s kwetste, naer O. L. Vrouwekerkhof was gevloden
doch er door den Schoutet werd afgehaeld, ondanks de aen^
kan..ng van den Officiael. die echter zynen eisch. om den
misdadiger weer te krygen

, na repliek en dupliek liet varen
Met betrekking tot de hierboven genoemde misdadigers

en in het byzonder de brandstichters, moeten wy hier eenè
aenmerking maken, welke niet zonder belang is

Volgens de charter van Hertog Philips de Goede van
5 Juny 1458. waervan in een vorig Hoofdstuk reeds is ge-
sproken, moesten de moordbranders, aen eenen staek ge-
ketend, te midden van een klein vuer gestikt worden (1)
Ondertusschen bevinden wy, dat in 14S9 zekere Joos de
Coe, zich aen die misdaed pligtig gemaekt hebbende, niet
werd gestikt, maer voor het stadhuis gevierendeeld, en ter
vyf poorten uilgehangen.

Hieruit zou volgen
. dat de charter tegen de brandstichters

•

;^°'*e'-pe° "iet aenging; of dat men niet geraedzaem vond
derzelver strafbepalingen op het onderhavige geval toete-
passen. Deze aenmerking geldt ook omtrent de charter den

i
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14.° Augusly 1459, door denzelfden Hertog gegeven, en

bepalende byzondere straffen tegen de putiers, overspelers,

botters en rooordenaers (i).

Die putiers waren manspersoonen , die bekend stonden,

voor de publieke vrouwen Ie hanteeren. Het XXni.® artikel

van ons Oude Keurboek had eene boet van twintig schellin-

gen uitgeschreven tegen degenen die zulk volk zouden ont-

vangen om bordeel te hondene; in geval van onvermogen

moest zyn huis worden afgebroken. Maer het is te gelooven,

dat deze bepaling hare uitwerking niet kon erlangen, en dat

onze Wethouderen gedwongen werden, de openbare ontucht

te gedoogen, mits eenige maetregels van policie. Van daer

de ordonancie van 1415, ingevolge welke al de publieke

vrouwen naer den Guldenberg werden verbannen (2) ; maer

zy bleven niet lange tot dit kwartier beperkt : velen gingen

zich in het Groenedal, thans de Groendalstraet, ophouden;

en in het jaer 1425 gaf de Wet een nieuw gebod, om dit

vrouwvolk van daer, nu niet meer slechts naer den Gulden-

berg, maer ook naer de Achterstraet en den Driesch te ver-

dryven. In 1448 vindt men er vele op den Kauwenberg ge-

nesteld, waer zy de Minderbroeders veel overlast aendeden.

De Wet bleef overigens zeer streng tegen de gehuwde lieden,

welke men by nachte gekleed of ongekleed in oneerlyke

huizen vond; deze verbeurden in zulk geval hun ouerste

decsel of twaelf Carolusgulden ; ofte, konden zy niet beta-

len, eene arbitrale correctie (3).

(1) Op het archief in de Privilegie Kom, lade M , n. 263 , met afschrift

in het dvot Pamp. Boeck, fol. il8.

(2) Papebrochius, Tom. I, pag. 279; Diercxsens, Jntv. Chritto

nascens et er., Tom. 11, pag. 188.

(3) Rechten en Costumen, Tit. XX , art. VI. « Ende die by daghe naeckl
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Eveneens was het met de overspelers. Het Oude Keurboek
had by zyn xxx.^ artikel bepaeld, dat degenen die daerin
zouden worden betrapt hun ouer.^. rfec../ of twintig schel-
lingen zouden verbeuren. Hoe weinig om deze verordening
gegeven werd, blykt uit de ongeregeldheden, welke in de
XII

.
eeuw in de Leproozy of het klooster der Terzieken

«epl^gd werden; en welke zoo verre gingen, dat de Raed
in ^287 geraedzaem vond een gebod te laten uitgaen, tegen
degenen die zich slechts in dit gesticht lieten aennemen om
overspel en ontucht te bedryven. Zelfs moest men in 1490
op Schorselen Woensdag ter stadspuije doen afroepen, dat
al degenen die in overspel zaten, maer dadelyk zouden
scheiden, op correctie van den Heere. In het vervolg werden
de overspelers met geldboeten van 24, 48 en 72 Carolus-
gulden gestraft, onverminderd de arbitrale correctie, welke
de Heeren naer gelegenheid van het misdryf en de hoeda-
nigheid des persoons bevonden te behooren (1).
De botters waren lieden, die met valsche teerlingen om-

gingen. By deze gelegenheid zal het niet ongepast zyn hier
te doen opmerken, dat in de XlII.e en XIV.^ eeuw het dob-
belspel onder het volk zoo gemeen was geworden, dat er
wettelyke bepalingen werden noodzakelyk geoordeeld
om dien speeldrift eenigzins te matigen. Te Antwerpen'

l^lTJ^'!l "^""^r '

'''"' '' ''''^'''
^
^^^^*^"^«" d« «elve pene. ,, Moet

Sin onze ^IZ' 1/ "'T''" ' "^^ '^''''''^ '' ^^»
^
"^^h^«»« »ezenwy in onze ^nnates ^hs., dat in bet jaer 1487, in den winter een bvtwee vrouwen uitgehuerde baitkersknecht. gedurende Z^Jrl ^

moedernapkt in (\ t v • . .

Kcuurenoe het sermoen,

Th r/ej^w 1?',
^'°«"'"'«^'' ''»'"» ge'oopen; doch die onverlaewerd dadeijk gevat en me. zyne twee medepligügen gestraft.

(1) Rechtm en Cotlumen, Titel XX, art. vii

S7
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verzamelden de meeste spelers op de Groole Markt, op de

trappen van den bornput , tot dat zulks verboden werd , op

straffe van aen de kaek te worden gezet. Men mogt zyn geld

,

kleederen en alles wat men op het lyf had met dobbelsteenen

of anderszins verspelen; maer niet het beddegoed, de

kleedingstukken en andere voorwerpen , welke men uit den

huize moest halen. De winnaer van zulke dingen mogt de-

zelve niet ontvangen ; of, zoo hy ze aennam , kon men hem

lot de wedergave dwingen, zonder dat hy daervoor op eenige

vergoeding mogt aenspraek maken (1).

De moordenaers werden min of meer zwaer gestraft, naer

gelange der omstandigheden, welke hunne euveldaed ver-

gezeld hadden. Zoo werden in 1460 twee cnaepen, met name

Heyn Wapenhaghe en Meeus Andries van den Werve , een-

voudig onthoofd en hunne lichamen op raderen gezet; doch

korts daerna weder afgedaen en op het kerkhof ter aerde

besteld (2). Een publiek vrouwmensch uit de Kraeiwyk,

daerentegen, werd hetzelfde jaer den 18.° July levende be-

graven. Deze had eene andere publieke vrouw vermoord,

het hoofd , de armen en beenen van de romp gesneden en

in eenen zak uitgedragen, om dezelve in den grond te steken,

(1) Oud Keurboek , art. cxxxiij en cxxxjv. By gelegenheid van spelers

zal het daer niet ongepast zyn , aen art. cxlvj van hetzelfde Codex te

herinneren , hetwelk de ontrouwe schnidenaers met roovers gelyk stelt

(Zie ons !!.« Deel, bladz. 12). Met betrekking tot deze laetsten lezen wy
in eene Hs. chronyk, dat de Stad in 1485, ter gelegenheid van den aflaet a

pena et calpa (zie biervoren, bladz. 315) al de scbuldenaers bevrydde, zelfs

van *s Heeren breuken. En verder op bet jaer 1494 staet : « In de Oost>

» maend, des Vrydaghs legen Onser Vrouwen Ommegang wiert ter puyen

» afgeroepen, alle scbuldenaers vyf dagen vry te zyn, dat men niet

» plagt te doen als voor dry dagen. »

(2) Boeck der Tyden, ad A.".

VYFTIENDE HOOFDSTUK. 451

en aldus hare gruweldaed bedekt te houden ; maer zy was
op heeler daed betrapt geworden, en werd op eenen Vrydag
op de Groote Markt geregt (i).

De notaris Bertryn, die in zyne Hs. chronyk vele lezens-
waerdige voorvallen heeft geboekt, verhaelt ook het vol-
gende, dat met de anderen tot bydrage voor de kennis onzer
oude regtspleging mag strekken : « In het jaer 1493, den
» H." Januarij, doen wirt tot Antwerpen eenen herbergier

» van over het Veer gerecht, om dat men (by) hem gemiste
J> diversche cooplieden , die men niet en wiste waer sij ver-

» varen waren; soo dat men quade suspicie hadde op hem,
» daer dese cooplieden gelogeert hadden : waer op hij ge-
I» vangen wirt, ende (be)leet, dat hij selver bij nagte vermoort
» hadde, met hulp sijnder dienstboden, 1 of 1 2 persoonen,

» van de welcke hij grooten schat gekregen had (2). »

Van tyd tot tyd werd er een ridder door zyne vyanden
verraderlyk om het leven gebragt; maer dewyl de daders
zich meestentyds uit de voeten wisten te maken, werden zy
zelden gestraft, en de zaek werd tusschen de bloedverwan-
ten des vermoorde door eenen mondzoen en de betaling
van het weregeld vereffend. Reeds hebben wy gesproken
van de moord van Jan Bode, in 1387. Ten jare 1448 werd
Peeter Bode, Ridder en Schepen van Antwerpen, op het
kerkhof van O. L. Vrouwe insgelyks doodgeslagen ; maer het
blykt niet, dat de justicie de daders in handen kreeg, zoo als
den moordenaer van den Burgemeester Jan Pot in 1467 we-
dervoer. Veel opziens baerde eene andere moord, degene

(1) Papebrochius, Jnnnles Jnfv., Tom. H, pag. 47.
(2) Bertryn, Chronyke van Antwerpen Hs., fol. 43,
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van Jan, Heere van Dadizeele, ridder en hoogbaljuw van

Gent. Deze werd in den nacht van 7 Oclober 1481 door den

bastaerd van Gaesbeeck binnen Antwerpen doodgeslagen

,

en wel by beleid van Jan van Montigny, zoon van den

Graef van Hoorn. Alle onze chronyken gewagen van dezen

manslag, doch niets vandaerby ingespannen vervolgingen (1).

Dewyl wy hier nu spreken van moordenaers, zal het niet

zonder belang zyn te vernemen, hoe men voortyds te Ant-

werpen met de zelfmoorders handelde. In de middeleeuwen

was het iets ongemeens, dat iemand zich zelve om believen

bragt; ook werd die misdaed, als een schandstuk, ten

uiterste verfoeid. Te Antwerpen was het gebruik , het doode

lichaem eens zelfmoorders uit een venster op de straet te

werpen, of met koorden ten huize uitleslepen, en wel langs

een gat te dien einde onder den dorpel der straetdeur ge-

graven. Daerna werJ het lyk, hetwelk men echter eenen

advokaet had gegeven, op eene horde liggende, door een

paerd naer hel Galgenveld gesleept , en daer in eene mik

gehangen. Al de goederen van den zelfmoorder werden ook

verbeurd verklaerd (2).

Dit Galgeveld bevond zich aenvankelyk ter plaetse

waer nu S. Jacobskerk staet. Ten jare i444, volgens de

(i) Zie Van Heyst, Boeck der Tyden, ad A.»; Despars, Chronykc,

IV.« Deel, bladz. 209; Cannaeri, Bydragen tot het oude strafregt

.

bladz. 123; Bertryn, Chronyke, fol. 124; en hei Dagboek der Geni&che

collatie, bladz. -490.

(2) Compendium praxis criminalis civ. Antverpiae, Mss. Het Jnt-

werpsch Chronykje levert ons van die reglspleging een voorbeeld : Den

Si." Mei 1569 had eene vrouw in de Valkstraet zich in haren kelder ver-

hangen, wier lyk naer het Galgeveld werd gevoerd, en in eene mik

(zekere gaffelvormige galg) gehangen.
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aenteekening van den Kanonik Snyders, werd er buiten de
stad, aen de zuidzyde, eene nieuwe steenen galg gesteld,
namelyk dne steenen kolommen met yzeren dwarsbalken ; en
omdat er op die kolommen leeuwen beelden gesteld waren
noemde men de plaets den Leeuwenberg. Caukerken en
Veruhus stellen de oprigting dezer galg twee jaer later. Zy
bestond nog in 1586; maer toen heette deze geregtsplaets ai
van over lang het Galgeveld (1).

Van de verordeningen op het stuk van policie hebben wy
den lezer reeds een denkbeeld gegeven in het vierde hoofd-
stuk des onderhavigen tydvaks, en op verscheidene andere
plaetsen. waer zulks pas gaf. Wy zullen die byzonderheden
hier n,et herhalen; en alieenlyk herinneren aen die verorde-
nmgen van ons Oud Keurboek, luidens welke niets voor de
huizen op de straet mogt blyven staen, als in verband met
eene ordonancie der Wethouderen, van 22 Mei 1458; ver-
biedende aen de bewooners der Braderystraet, voor hunne
huizen iets te koop te stellen, op boete van drie oude
schilden, waervan één voor de Schepenen, één voor de
Stad, en één voor O. L. Vrouwekerk. De Braderystraet,
thans nog eene van de engste en donkerste stegen der stad

,

leidt van de Groote Markt naer de Oude Beurs; het volks-
gedrang was er dus in dien tyd bestendig groot, en hieruit
kan men de beweegredens der ordonancie raden. Slechts
den taverniers of herbergiers was het toegelaten in de vens-
ters hunner huizen spitten te draeijen en vleesch te braden;

pende tt" Ti'""
'' "^'''''^ ^^"^^'^^^- ^« ^«-«-^ns iL

Lretlnlt^ r" ^r^ ^" *^'''" "^^"^ "«^ ^'' ^«°d«"ken dier oude
geregtsplaets bewaerd. ^

v uc
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een gebruik dal ten tyde van Papebrochius hier te lande

niet meer bekend was, maer met zekerheid op den oor-

sprong van den naem der Braderystraet wyst (I).

In de XIV/ en XV.* eeuw schynen er hier te lande overal

vele zwervende honden te hebben bestaen, weshalve men

in sommige steden een persoon aenslelde, om zulke dieren

aftemaken. Te Yper vindt men reeds in 1359 zulk een hon-

dendooder; doch eerst in 1491 werd Ie Antwerpen « van

> stadswege geordoneerd een hondenslager, die zyn loon

» wist van eiken hond, die hy dood sloeg. » Dit bloedig

ambt schynt echter niet lang te zyn in voege gebleven ; want

nadien vinden wy er nergens gewag van gemaekt (2).

De eerste verordeningen omtrent de dienst van het brand-

blusschen dagteekenen, gelyk wy elders zagen, van de

XIII.' eeuw. Den 9.» Augusty 1463 werd er dan ook van

wege de Wethouderen afgekondigd en uitgeroepen eene

ampele ordonancie aengaende den brand en anderen tyden van

noode, het zy metten clocke, trompette oft andere. Deze ordo-

nancie (3) is verdeeld in zes-en-twinlig artikelen, vervattende

meerendeels de vernieuwing en versterking der oude bepa-

lingen op het stuk, weshalve het overtollig ware er hier den

inhoud van te geven. Slechts willen wy hier het derde artikel

afschryven, volgens hetwelk « niemand, het zy man ofte

> wyf, (mogt) ten brande komen dan de Predickeers, de

» Cellebroeders , Beggaerden ende anders geestelyke per-

» sonen, ende ook arbeyders (metsers en timmerlieden zyn

(1) Papebrochius, Anfuües Antv.» Tom. II. pag. 39.

(2) Hs. chronyk, ad A.", 1491.

(3) Te•vinden in het Kleyn Pamp. Priv, Boeck, fol. 18.

Il
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» doorgeschrapt), torfdragers, cordenwagencruders
, ende

» andere die den brant metten live (wilden) helpen blus-
» schen. Ende wien men anders daer bevond , dien (moest)
» men zyn opperste cleed afnemen, en (moest) hy daerloe
» (daerenboven) gepunieerd worden. »

Belangryk is ook het vier-en-twintigste artikel, als bydrage
lot de kennis der volkszeden. Hetzelve luidt als volgt :

" Item. dat alle vremde wandelende gesellen, ribaude endJ
» nbautstren, die gheen goede conde gedoen en connen,
» dat zy van goeden namen ende famen syn, oft huer broot
» met werken ende arbeyde nyet en winnen, dat die huden
» (heden) binnen zonneschyne vter stad ende vryheit
» trecken selen. Ende waermense achter huden (na dezen
» dag) bynnen der stad benende, datmense leggen sal

» inden Steen oft torre daertoe geordineert, ende daer
» salraen hen anders nyet gheven dan water ende brood,
. navolgende den geboden die daer af onlancx by mynen'
» heere den hertoge deser landen verleent ende vytge-
» roepen zyn. »

In de drie tydvakken, welke de middeleeuwsche geschie-
denis van Antwerpen omvat, zyn wy meermalen in het
geval geweest, de eene of andere byzonderheid omtrent de
huiselyke zeden onzer bevolking aentestippen. Doch deze
stoffe is op verre na nog niet uitgeput; en wy vermeenen,
dat het den lezer niet onaengenaem zal zyn , hier desaen-
gaende eenige nadere byzonderheden aentetreffeu. Merken
wy vooreerst de Bruiloften , Kinderdoopen en Kerkgangen.
Omtrent het einde der XIV,' eeuw waren by deze onder-

scheidene plegtigheden velerlei misbruiken ingeslopen . ten
gevolge van overdadige pracht en weelde. Daerom ook werd
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er by het beruchte scheidsmansgewysde van 1536 bepaeld,

dat de bruid, op den trouwdag, eene kaers van ten hoogste

een half poud mogt offeren; dat men by den kinderdoop

met eene kaers van een vierendeel moest volstaen ; en dat

eene vrouw, na haer kraembed ter kerk komende, geene

kaers mogt hebben boven de waerde van eenen denier.

Wyders werd er bepaeld, dat by Huwelyken, Kinderdoopen

en Kerkgangen niet meer dan twaelf vrouwen zouden mogen

medegaen ; want het schynt, dat voordien, buiten de moeijen

en nichten, ook al de moedertjes uit de buert medeliepen.

De Bruiloftsfeesten werden te Antwerpen zoo prachtig

gehouden, als de genoode gasten lalryk en opgeruimd waren.

Gewoonlyk duerde een bruiloftsfeest drie dagen, en eiken

dag veranderde het bruiloftspaer van kleederen. De huwe-

lyken waren daerenboven eene gelegenheid , om de nieuw-

getrouwden min of meer kostbare geschenken te doen. De

Stad zelve deed somwylen zulke geschenken. Zoo begiftigde

zy in 1401 zekeren Guyot met eenen vergulden kroes of

beker; de dochter des rentmeesters Willem Noyts kreeg in

hetzelfde jaer drie pond groot; en zekere Faese, meester

van het stads yzerwerk, negen schellingen groot; allen ter

gelegenheid van hun huwelyk (1). De gewoonte om na eene

;P|

(I) Zie hier het extract der rekening van dit jaer : « Item, datmen gaf

» Giiyols joncvrouwen synre weerdinnen, doen sy hier yerst quam, na

» dat thuwelic tusschen hen volcomen was, eenen vergulden croes,coste

» ij ff, xviij sch.. jx d. gr. vims. Item, datmen gaf Willem Noyts

» dochter ter feesten van haren bruyiocht, omme haers vaders wille,

» want hi dicwile rentmeester van der stat gheweest beeft ende vele

» arbeyts daer mede ghehadt, iij ff gr. vlms —Item, datmen gaf meester

» Faese, der stat meester van yserwerke, alsoe men pleeght der slat

» dienaren te doen, ter feesten van synre bruyiocht, jx sch. gr. vlms. »

'^1

i.il
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vyf-en-twintigjarige echtvereeniging eene zilveren, en na
eene vyfdgjarige, eene gouden bruiloft te vieren, was van in
de XV.» eeuw onder de Antwerpenaers in zwang. Ook de
geestelyke persoenen vierden een jubileum, by elke vyf-en-
twintigste verjaring van hunne wyding of professie.

Insgelyks was de geboorte en dooping der kinderen eene
gelegenheid tot feestmalen , op welke de Pastor der parochie
of de geestelyke die den Doop verrigt had, doorgaens werd
genood (i). De kraemvrouw ontving van peter en meter
fraeije geschenken; en, wanneer zy haren kerkgang deed
werd zy by beiden feestelyk onthaeld. Het aloude gebruik
wilde, dat de bemoeijingen van peter en meter, door vader
en moeder, broeder en zuster, zelfs zoon en dochter van
de kraemvrouw werden waergenomen. Dit gebruik wordt
tegenwoordig nog algemeen gevolgd; maer, zoo Guicciar-
dini doet opmerken, hetzelve stemt met het kerkelyk geza"
geenszins overeen.

°

Op bet stuk der begrafenissen behelst het scheidsmans-
gewysde van 1336 opmerkelyke byzonderheden. De lykkis-
ten werden overdekt met linnen, bocranen of purperen
baerkleederen; deze laetste soort, als de kostbaerste, was
voorbehouden aen de lyken in O. L. Vrouwekerk afgezongen.
In deze kerk mogt men ook rondom de lykbaer een onbe-
paeld getal kaersen branden, welke na de dienst het

(1) Op sommige plaeLsen behoorde dit zelfs tol bet pastorsreet DeParochiaen »an Nispen, by Roosendael, in de barony van Breda was
ten jare U2J in het bezit van zulk een regt. « Item, zoo leest m^n in
» den door Willems medegedeelden akt, mag die persoon een werf gaen

/V, i"« ''"''"'• """"" 8*"''*«' *""« hi daer genoet wordt»
(Belgach Muieum, II.« Deel, bladz. 16*).

DEEL III.
jj_
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eigendom van het fabriek werden. In al de andere kerken

mogt men er niet meer dan vier stellen. Voor het overige

heeft men gezien , dat die kaersen , baerkleederen en verdere

begrafenisregten , aenleiding gaven tot veelvuldige en lang-

durige geschillen tusschen het Kapittel en de klooster-

orden, die zich hier kwamen vestigen.

Niet minder prachtig waren de uitvaerten. Van degene

van Jan van Glimes, heere van Bergen-op-Zoom, in 1494,

waerby het aen laken voor rouwkleederen mangelde, hebben

wy ter loops gesproken. De uitvaert van Philips de Horne,

heer van Gaesbeek en Baussignies, in Augusty 1488 te

Antwerpen gehouden, moest voor de eerstgenoemde niet

wyken. « Binnen smans gedenken, zegt onze Hs. chronyk,

> had men nooit iets dergelyks gevonden of gezien : het

> kostte wel by twee duisent gulden (1). »

Deze ontzettende onkosten by de uitvaerten laten zich

verklaren door de byzonderheid , dat het gebruik wilde, dat

er in het sterfhuis een uitvaertsmael werd gegeven. Om
daervan een denkbeeld te hebben, leze men slechts de

(i) Het Hof van Gaesbeek stond hier op de Schoenmarkt, tasseben de

réfugié van S. Bernaerds (thans het botei van het provinciael bestuer) en

de kapelle van het Aelmoezenhuis. De Heeren van Gaesbeek, Putte en

Stryen, hebben wy in een charterboek vermeld gevonden als byzondere

weidoeners der Karthuizers, op het Kiel; een van hen schonk in 1390

aen die kloostergemeente , « om Gods wille ende salicheil(zyner) zielen,

* alle de husinghe ende tymmeren , die (by hadde) doen tymmeren ende
' maken , of voort meer soude doen tymmeren ten Cbartroisen op het

» Kiel {Cartularium Carlh'is ae Kilae , fol. Ixxxiij). » Philips de Hornes

,

van wien hier in den tekst gesproken wordt, was groot-kamerbeer des

Hertogs van Bourgondié, en bevelhebber over deszelfs leger, als by in

i 152 den slag van Montenaken op de Luikenaers won. Voor verdere

beschetden zie Moreri*s Dictionnaire hUtorique, art. Uorne.

rekening van het verteer ter uitvaert van den Kanonik

Thomas Janssens, in 1537 te Antwerpen overleden; daer

vindt men verantwoord tachtig pond rundvleesch,een geheel

kalf, vier kwartieren hameienvleesch , dertig kiekens, acht

ganzen, twee amen en twaelf ghelten rhynschen wyn, enz.,

behalve twee duizend vyf honderd tarwebrooden , welke aen

de armen werden uitgedeeld. De totale som der onkosten

beliep i7 ponden, 18 schellingen en 7 deniers (1). Hieruit

kan men gissen , hoe het moest gaen op de uitvaertmaeltyd

van eenen Abt of Choordeken.

Het meergemelde scheidsmansgewysde maekt op eene

andere plaets ook gewag van Bidsteren. Men vindt dezelve,

benevens den grafmaker, insgelyks genoemd in eenen akt

van den jare 4479, te lezen by Diercxsens (2). Uit dezen

laetsten tekst blykt, dat de Bidsteren eigentlyk Lykbidsters

waren; en dat zy, zoowel als de grafmaker, door het Kapit-

tel konden aen- en afgesteld worden.

Onze voorouders hielden de lyken der afgestorvenen in

groote eere. Het was eene heiligschennis derzelver gebeenten

te ontgraven , om het even onder welk voorwendsel. In de

XIV.* en XV.* eeuw kende men de scheikundige kunstgrepen

(1) Belgisch Muteum, !.« Deel, bladz. 321. Die rekening maekt ons

verder bekend met de kruideiyen by het bereiden der spyzen in gebruik

:

wy vinden daer namelyk suiker, safraen, gember, kaneel, foelie, peper,

nagelen, olyven, kappers en oranjeappelen, voorts cxiiij potten mclcx

irU rys , bewys dat de by kinderen geliefde rystpap toen reeds onder de

lekkerste geregten op de antwerpsche lafels verscheen.

(2) Antverpia Christo nasc. et c, Tom. III, pag. 83. Foisatoris et

Rogatricwn in dicta parochia (S. Walburgis castri) institutionem et

destitutioneni nobis et nostris succcssoribus reservamus (namelyk

het Kapittel). — By Kiliaen vindt men lykbuylster, proe/ïea.

I i:

ik
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nog niet, by middel van welke men tegenwoordig het

fynste vergifdeeltje uit iemands ingewanden kan te voor-

schyn brengen ; en weinigen of niemand bekreunde zich den

bouw van het menschelyk lichaem nalesporen. Indien er al

iemand was, die zich met het ontleden van geraemlen, of

verzamelen van dezelve bemoeide, dan veronderstelde men
by hem de strafwaerdigste inzigten, en hiertoe behoort het

volgende voorval :

Den 5." Mei 1491 was schier de gansche stad te been en

naer O. L. Vrouwekerkhof gekomen, alwaer de Choordeken

moest prediken over drie mannen, onze chronyk noemt ze

heeren , die tegen den predikstoel hoog op eene bank geze-

ten waren, zoodat ieder hen zien kon. De Officiael van

Kameryk en al de Kanoniken waren tegenwoordig, en na

de predikatie kregen de drie gevangenen hun vonnis. Lui-

dens hetzelve moesten zy eene week lange te water en te

brood op het Steen zitten , en voor negen jaren uit het bis-

dom van Kameryk gebannen blyven. Alvorens uit de stad

te worden gejaegd, werden zy op eenen Zaturdag nog drie

uren lang op een schavot te pronk gesteld, ieder met een

opschrift voor de borst en eenen brief boven hun hoofd , in

welken brief een roodgeverwde doodskop stond afgebeeld.

De misdaed dezer drie mannen was, dat zy op S. Dignus-

avond het hoofd en de handen van eenen dief van onder de

galg hadden weggehaeld, en onder hunne deuren begraven (i).

Misschien wilden zy op die geroofde ledematen ontleedkun-

dige nasporingen doen : Andreas Yesalius, de vader der

ontleedkunde, stond te verschynen.

(i) Hs. chronyk op het proviuciael archief.

Na hetgeen wy reeds elders over het voorkomen onzer

slad in de middeleeuwen gézeid hebben (1), ware het wel

overbodig, daervan een nieuw tafereel optehangen. Indien

wy hier nu eventwel herinneren , dat het meestendeel der

wooningen uit leem gebouwd en met stroo gedekt waren,
is het om te bestaligen , hoeveel tyd er is van noode geweest,

om die brooze en ligt brandbare getimmerten geheel te

doen verdwynen. Inderdaed, de ordonancie van den jare

1391, waerby was verboden, de huizen nog met strooijen

daken te dekken, was zoo kwalyk nageleefd geworden, dat

men in 1503 een nieuw gebod moest laten uitgaen, waerby
de eigenaers uildrukkelyk vermaend werden, al zulke daken,

binnen den tyd van zes jaren, met tichelen te doen dekken.

Eveneens was het met de wyngaerden, welke, tot in U04,
veelal aen latwerk buiten de greppen stonden ,' en daerna

tegen de gevels der huizen, tot dat er in 1456 was geboden

geweest, dezelve aftedoen. Hoe dit gebod werd uitgevoerd,

blykt hieruit, dat men tot in de XIX.« eeuw nog hier en

daer wyngaerden legen de straetgevels van ettelyke huizen

heeft kunnen zien staen.

Het is hier de plaets den lezer met de meubelen en huis-

raed, in de middeleeuwen by de Antwerpenaers in gebruik

,

bekend te maken. De bescheeden, welke men omtrent

dezelve hier en daer aectreft, zyn gewis niet onbelangryk

voor alwie tot de kennis der zeden onzer voorvaderen eenig-

zins wil worden ingewyd.

In het jaer 1300, toen Ricobaldus Ferrariensis zyn boek

schreef, waren de tyden nog niet verre af, dat de Italianers

(1) Zie ons !.• Deel, bladz. 315; en het !!.« Deel, bladz. 394.
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zich door hunne ruwe zeden deden opmerken. « Man en

» vrouw, zegt die schryver, aten uit eene en dezelfde scho-

» tel. Men vond in de huizen geene messen met houten

> hechten , noch meer dan een paer drinkschalen. Kaers-

» licht kende men niet, en by het avondmael moest de

» knecht eene toorts vasthouden. Het mansvolk droeg

» lederen kleederen zonder voedering, en zelden waren

» dezelve met goud of zilver versierd. De burgerlieden

> hadden slechts driemael ter weke vleesch te eten. Vele

» lieden dronken des zomers geenen wyn, en een kleine

» voorraed graen was toen een groot vermogen. »

Indien de burgerklassen in de XIII.* eeuw in het zoele

Italië nog zoo arm waren , men zou er ligt kunnen uit aflei-

den, dat degene onzer Nederlanden het ruim zoo schrael

moesten stellen. Nochtans hebben wy redens om te denken,

dat wy onder die betrekking de Italianers in beschaving

verre vooruit waren. Trouwens, de tyden waren voorby,

dat een Nederlander in zyne leemen hut niets meer bezat

dan eenige aerden kruiken, lomp gemaekte banken, een

klein tafeltje en eene legerstede van stroobusselen of dieren-

vellen , zonder kussens en zonder dekens.

Wy vestigen deze onze meening op twee hoogst belang-

ryke stukken van de jaren 1377 en 1386. Het eerste is eene

boedelbeschryving van den Pastor van O. L. Vrouwekerk

,

en is door den geleerden Willems in zyne Mengelingen mede-

gfideeld ; het ander is de inventaris van het sterfhuis van

een Kanonik derzelfde kerk, en zal door ons onder de

Bylagen worden opgenomen. Die stukken zyn vooral merk-

waerdig wegens de verscheidenheid van den huisraed,

welke reeds van in de XIV.* eeuw by den burgerstand in

gebruik was, en door de waerde der voorwerpen, welke

daerby wordt opgegeven. Nu, hoe meer verscheidenheid er

in den huisraed is, hoe grooter de behoeften, en bygevolg

de beschaving van een volk zyn te achten. Tot staving van

dit ons gezegde willen wy de twee boedelbeschryvingen

eens overzien en vergelyken.

In de eerste plaets vond men in het huis van den Pastor

en in dat van den Kanonik menigvuldige stukken zilverwerk

,

zoo als drinkbekers , kruisen , drinkschalen , lampetten

,

drinkkopjes en lepels. Deze laetsten waren in gering getal

(de Pastor bezat er slechts negen, de Kanonik tien);

maer men moet zich daerover niet verwonderen : Graef

Everhard , die ten jare 837 met eene zuster van Keizer Karel

de Groote trouwde, was nog armer, en bezat slechts vyf

zilveren lepels; en zekere Bartholomeus de Haze, welken

wy hierna nog wel eens zullen noemen, liet in den jare 1480

by testament, aen zyn' broeder en zuster, elk een zilveren

goebelet en lepel tot hun geheel erfdeel. Van vorken wordt

in geen dier bescheeden gesproken, om reden dat dezelve tot

in de XVI.* eeuw onbekend waren. In vergoeding zyn de

zilveren bekers, schalen enz. buiten alle evenredigheid met

het overige zilverwerk ; maer ook waren deze pronkstukken

het voornaemste sieraed der tressoors.

Wyders vindt men gordelriemen niet zilver beslagen, en

eenige paternosters met zilveren kruisjes versierd. De Pastor

en de Kanonik hadden ieder een zilveren zegelsignet , en de

laetste bovendien een zilveren ring, benevens een knyf of

mes met zilver beslagen. Ook de Pastor had een mes, met

amberen hecht, hetwelk hy plagt te dragen. Van gouden

voorwerpen vindt men geen gewag gemaekt; alleenlyk bezat

u .
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dezelfde geestelyke een verguld zilveren crusibulum {i) met

deksel, wegende een mark en zeven oneen.

Onder het koper- en yzerwerk vinden wy opgenoemd :

kook- en hespketels, wend- of brandyzers, braedspitten,

hangyzers, krauwels of vorken , waegyzers, roosters , mor-

tieren, tangen, beugels, roet- of kaerskroonen.

De houten meubelen destyds in een burgershuis in gebruik

bestonden in kisten, spinden of schapraden, tressooren,

banken, schragen, tafels, schutsels, beddebakken en zetels.

De stoelen schynen nog iets zeldzaems te zyn geweest; althans

de inventaris der nalatenschap van den Kanonik verant-

woordt er slechts eenen, benevens eene kuip (cupa) met

een tieweihout (2). Wat dit laetste was komt ons niet dui-

delyk voor; en het blykt ook niet, dat er andere dan wasch-

kuipen of tobben in de huizen waren.

De baden waren echter van dagelyks gebruik; maer de

badkuipen stonden in zekere huizen, welke men Stoven

noemde. Velen bevonden zich in de Stoofstraet en op den

Driesch, blykens ettelyke schepenbrieven. Die Badstoven

werden door alle klassen der samenleving bezocht. In 1476

kregen de vrouwen uit het Aelmoezenhuis oorlof, er heur

lichaem zoo dikwyls te mogen gaen wasschen als zy zulks

zouden noodig oordeelen. Ten tyde van Papebrochius waren

er in Antwerpen geen openbare baden meer bekend.

(1) Welligt te scbryven chrysobolum of chrysobullum , dat« volgens de

Cotnucopia Tan A. F. Kirsch , behalve gulden bulle , ook captel , dat is

een doosje of kokertje beteekenl. Ducange, echter, geeft het woord

slechts in de beteekenis van Bulla aurea, welke hier niet toegepast

kan worden.

(2) Mogelyk moet men lezen tienoechout of tieneecfwut.
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Onder het beddegoed onzer twee geestelyken vindt men
sargiën van verschillende kleuren en met onderscheidene

boorden, beddezakken, pluimen bedden en witte spreijen.

De slaeplakens, waervan het gebruik slechts tot de XII.»

eeuw schynt opteklimmen, behoorden mede tot het bedde-

goed, benevens nachtkussens met fluwynen overtrokken.

De kussens van sarazynsch werk of damasten linnen schynen

byzonder bestemd te zyn geweest, om op te zitten : de

Pastor had er wel zes-en-twintig in huis. Van peuluwen

wordt geen melding gemaekt, zoo min als van tapyten;

nochtans weet men , dat hier Tapytwevers bestonden, welker

ambacht in 1416 van dat der Lakenwevers was gescheiden (1).

De ammelakens waren in gebruik; maer men leest nergens

van servetten , tenzy men daervoor wil houden de handdwor

len of handdoeken , welke de gasten zelven medebragten.

Ondertusschen waren de eigenlyke servetten omtrent dien

tyd in Frankryk in gebruik gekomen, blykens het bekende

geval van Willem, Graef van Oosterband, wien in 1395 aen

's Ronings tafel de smaed wedervoer, zyne servet door eenen

heraut te zien aen stukken scheuren.

Alhoewel men ook flesschen en aerdewerk in de beide

boedelbeschryvingen aentreft, was tinnen huisraed by de

weigezeten burgers het meest in gebruik. De schotels, bor-

den, soepkommen, zoulvaten, moslaerdpotten, wyn- en

bierpotten , waschkommen , scheerbekkens , kamerpotten en

verscheidene andere vaten waren van tin , en de tingielers

gaven aen dezelve allerlei vormen en gedaenten. Zoo vindt

men onder het lingerief des Pastors eene waschkom , eenen

(1) Boeck metten Berderen, fol. 22 en 240.
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leeuw voorstellende, en onder dat des Kanoniks eenen

kamerpot, op welks deksel een leeuw was afgebeeld.

Met betrekking tot de brandstoffen dient aengemerkt , dat

verscheidene oorkonden bewyzen , dat men van in de XIII/

eeuw steenkolen uit de Waelsche mynen haelde; doch deze

brandstof was te Antwerpen onbekend, althans ongebruikt

;

waerschynlyk ten gevolge van het kostbare vervoer. Trou-

wens, in de sterfhuizen der beide geestelyken werd slechts

hout en turf gevonden. Voor het overige waren de schouwen,

op het einde der XV.' eeuw te Antwerpen vry gemeen ge-

worden, indien men zulks mag opmaken uit het toenmalige

bestaen van hel Schouwvagersberoep (i).

Boeken waren in de XIV.' eeuw ten uiterste zeldzaem en

kostbaer. Onze Pastor liet er geen anderen na dan eenen

Brevier, en vermaekte denzelven aen zekeren Priester met
name Joannes de Wale; maer alzoo dit een te groot nadeel

voor de erfgenamen zou zyn geweest, was aen dit legaet de

voorwaerde verbonden, dat gemelde priester zynen eigen

Brevier, die welligt zoo fraei en kostbaer niet was, zoude

verkoopen
, om het daervan komende geld by den boedel

des testateurs te voegen.

Eindelyk blykt nog uit die boedelbeschryvingen , dat hier

velerlei soorten van gouden munten in omloop waren. By
den Pastor vond men gouden penningen, oude schilden,

nobelen en eenen Robertusgulden ; terwyl de inventaris des

Kanoniks verantwoordt : 32 gouden fransche franken,

5 gouden peeters, 5 gouden mechelsche schilden, 3 gouden

gentsche schilden, 2 gouden nobelen, 1 gouden lioen,

(1) In eenen schepenaki uit het archief van S. Jacobskerk vonden wy
op het jaer 1489 vermeld zekeren Jan Meerman de Schouwvagere,
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1 dubbelen gouden mechelschen schild, 1 gouden fransch

mottoen, 1 gouden gentsch mottoen, 1 gouden brabandsch

mottoen met de roos, en i gouden spaenschen penning. In

het geheel twee-en-vyftig stukken gouds, welke voor dien

tyd een schat waren, maer ten huidige dagen een gering

fortuintje zouden heeten.

Spreken wy thans van de kleedy, waertoe de burgerklasse

meestal stevige geweven stoffen bezigde, welke men jaren

lang kon dragen. Onder de regering van Philips de Goede,

toen pracht en weelde allengs in al de rangen der maet-

schappy doordrongen, werden goud, zilver, zyde, fluweel,

bont en scharlaken meer gebezigd; maer linnen was iets

zeldzaems : men sliep naekt en zonder hemd. Om eeniger-

mate de dragt te leeren kennen , zullen wy hier best eene

plaet invoegen, eenen Antwerpenaer uit de XV.* eeuw in

zyne eigendommelyke kleeding voorstellende (1). Wy weten

ondertusschen , dat de edellieden de eenigsten niet waren,

welke door hunne prachtige kleederen uitmuntten : de bur-

gers wedyverden in dit stuk met hen , zooverre dat den 4."

November 1497 werd verboden, aen al degenen die tot den

adelstand niet behoorden, in zyde, kamelot en fluweel te

verschynen, en stalen bogen te dragen.

Van de kleedy der reguliere geeslelyken behoeven wy niet

te spreken : moniken en nonnen droegen het habyt der orde

tot welke zy behoorden ; maer wat de seculiere geestelyken

betreft, de beroepen inventarissen van 1377 en 1386 geven

(1) Als tot de benaming van vrouwenkleederen behoorende , vonden

wy in een testament van 148* opgenoemd een sluijer genaemd ranst-

baerdiken, en een vouwe in het latyn door plica omschreven, beiden

waren hoofddeksels.

É
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ons een denkbeeld van de kleeding, met welke de Pastors,

Kanoniken en Rapellanen in het openbaer verschenen. Onder

de nalatenschap des Pastors vindt men namelyk rood schar-

laken labbaerds met gevoederde kappen ; en tabbaerds en

kapruinen met rood laken gevoederd. De Kanonik had ver-

scheidene regenmantels, onder welke eenen om te paerd te

ryden, dat toen de gewoone manier was, om te reizen,

voor al wie niet te voet ging. De handschoenen met bont

gevoederd, moeten niet gemeen geweest zyn; de Kanonik

bezat er slechts een paer van, en zyne gordelriemen waren

met zilver beslagen. Het schynt overigens dat die geestelyken

ook wel by tyde in hunne kleederdragt de welvoegelykheid

eenigzins te buiten gingen, of ten minste niet altyd volgens

hunnen staet gekleed waren. Inderdaed, omtrent het jaer

iAAO werd er door de kapittelvergadering aen de Kanoniken

en Kapellanen op geldboete voorgeschreven, dat zy niet meer

in witte, roode of groene kleederen of met langgepuntte of

gespleten schoenen of laersjes mogten uitgaen, ten zy de

stad uitgaende of binnenkomende; dat zy zich niet opmerk-

zaem maekten door overdreven lange of korte kleederen,

welker voedering buiten de boorden zigtbaer was; en dat

zy mes, noch tesch, noch gordel door de straten der stad

mogten dragen , zonder eenen toog daerover aen te hebben.

Thans willen wy onze voorvaderlyke volkszeden ook

langs de zyde der openbare vermakelykheden beschouwen.

Wy hebben elders gezien wanneer de Besnydenisomgang,

de processie van O. L. Vrouwe-Hemelvaert en de S. Joris-

kermis werden ingesteld. Op deze en andere kermisdagen

was het hier van ouds een gebruik looveren tenten voor de

huizen opteslaen, kroonen uittehangen en vreugdevuren

aentesteken. De rekening van den jare 1404 verantwoordt

eene uitgave van drie grooten vlaemsch voor eene kroon

,

welke op S. Jansavond van stadswege gehangen werd voor

het Mariabeeld, staende in den gevel van het Schepenhuis.

In den zomer, op Hoogtydsdagen , was het ook de gewoonte

op ons Schepenhuis gras te stroeijen, blykens een ander

artikel uit de gemelde rekening (i), Wyders lezen wy in

onze Hs. chronyk : « Anno 1485, werd begonnen alle dagen

» voortaen t'savonds te spelen op het stadhuis lauwyt ; » dat

is te zeggen dat daer muziekstukken werden uitgevoerd (2).

By de feestelyke inhalingen van Keizer Maximiliaen, den

jongen Aertshertog Philips, en van de gemalin des eerst-

genoemde, de Keizerin Blanca Sforsa, van welke wy elders

spraken, gewaegden wy van referein- en tornooispelen.

Deze laetsten, zoo als men zich zal herinneren, had men

te Antwerpen nog vroeger gezien. In Juny 1477, meldt

onze Hs. chronyk, tornooide men vyftien dagen lange op

den Driesch, welk kwartier der stad toen nog weinig be-

timmerd was. Dergelyke ridderspelen werden hier gehouden

in 1492, by gelegenheid van de verovering van Grenada,

door Koning Ferdinand op de Mooren. Op den 8.° April,

wezende Passie-zondag, hield men daerover eene buitenge-

woone dankprocessie met al de Wethouderen en schutteryen,

(i) Zie hier de beide beroepen artikels : a Hem een croene, die men

9 op sente Jans avond vore dbeelde van Onser Vrouwen vore der

» scepenenbuys hinc, coste iij gr. vis. — Item van gherse, dat men

9 nu in den zomer zomwiie tshoeghesdaegs opter scepenhuys ghestroyt

» heeft, coste vj gr. vlms.

(2) Laüwit , thans nog overgebleven in de gemeene spreekwyze om

een verward gedruisch te beteekenen ; maer in de XV.« eeuw verstond

men daerdoor, harmonie, aubcuie en serenade (Zie Kiliaen).

i
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« in alder manieren als men doel op heilichSacramentsdach,

» behalve datter gheen wagenen noch maeghden mede en

» ginghen. » De Spanjaerden schonken te dezer gelegenheid

aen de O. L. Vrouwe uit de hoofdkerk eenen gouden mantel
versierd met het wapen van Spanje, en gaven vele tabbaerds
aen de gezellen van de stad, die toortsen droegen voor het

Allerheiligste. Ook deelden zy eene groole menigte witten-

brooden en haringen uit aen de armen.

« Op den selven dag, vervolgt onze Hs. chronyk, na-

• middag tot in den avond werd groote genuchte bedreuen

» op de markt. Daer was een kasteel gemaekt van hout,

» met geschilderden doek overtrokken. Hetselve was van

» binnen van sand getast, en daer lagen busketschieters

» in, die met clouvers (kolvers) schoten, en zoo speelde

» men, hoe dat Grenade gewonnen werd : oock lagen by
» het kasteel drie of vier amen wyn, daer eick af dronk

» Den 20.° Mei daerna hingen de Biscaijers, ter gelegenheid

» van denselven zegeprael , ten pryse drie vergulde grenaet-

» appelen, te winnen by een steekspel. »

Dit en andere tornooispelen schynen overigens niet te

hebben behoord tot diegene, waerby de stryders minstens

drie kwartieren van adeldom moesten bewyzen. Veeleer

denken wy, dat het worstelspelen man tegen man waren,
en welke hierin bestonden, dat twee ruiters met losse

toomen, en gevelde lans op elkander aenreden , poogende
zich wederzyds uit den zadel te ligten. Mogelyk ook, dat by

het steekspel der Biscaijers de vergulde grenaetappels te

winnen waren voor degenen die ze met de speer konden

afstooten. Deze gissing heeft des te meer waerschynlyk-

heid, dat de eigenlyke tornooispelen, ondanks al de
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genomen voorzorgen, tallooze onheilen hadden veroor-

zaekt, weshalve de Roomsche Kerk dezelve herhaelde

malen had verboden (1).

Byzondere melding verdienen ook de Vastenavondfeesten.

Deze waren in de middeleeuwen ruim zoo luidruchtig en

liederyk als tegenwoordig. Op zulke dagen bleven de Wet-

houderen bestendig vergaderd, niet op het Schepenhuis,

maer in een of ander voorname herberg, in eene der straten

waer het meeste gewoel was. In i404 zaten zy in de Lelie,

in de Kammerstraet, langs welke thans nog den Vasten-

avond toer gaet. Daer banketteerden onze Schepenen met

den Schoutet en de Rentmeesters; en handhaefden de

openbare regeltucht, onder het ledigen van menig bokael

root en wit wyns (2). In de XV.* eeuw begonnen de mas-

keraden en vermommingen reeds van Kersmis, en al de

vreemde natiën namen daer deel aen. Onze Hs. chronyk,

onder anderen , berigt, dat de Spanjaerden, op Vastenavond

d 490 , te Antwerpen seer coslelyck momden , en dat men het

volgende jaer op Dertienavond, dat is daegs voor Drie-

koningen, 's avonds met de nieuw geslagen munten ging

mommen. Met een dezer twee Carnavalfeesten staet mogelyk

(1) Dit blykt uit de meermaels beroepen rekening van 1404 : « Item

» xij daghe in februario opten Vastenavond dal de Scouthele, rentmees-

» ters ende Scepenen te samen vergaderden in de Lelye , ende daer al

» den achternoene tsamen bleven , mids dat volc op dien tiit meer in

]> roeren es dan op eenen anderen tiit, omme te verhoeden dat gheen

» onruste gescien en sonde, ende daer tsamen aten ende dronken,

» daer wert verteert te spisen ende te dranke, xj sch. gr. vis. »

(2) Die hierover meer wii weten, lese Dict. des OrigineSy art. Todr-

NOis; Polygraphc Beige, p. 8t; Mélanges tirés dxme grande biblio-

thèque, vol. C, p. 307; in Oudeghersl, Annales de Fïandre, T. lï, p. 135,

eene beknopte maer belangryke nota van Lesbroussart.

i
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in verband een belangpyk schilderslukje van het einde der
XV/ eeuw, behoorende tot het kabinet van Ertborn, in ons
Museum : men ziet daarop het ys, benevens gemaskerde
persoonaedjes

, kinderen met hunne speelgoederen die het
Nieuwjaers- en Driekoningenfeest verbeelden.

Maer de voornaemste volksfeesten, vooral gedurende de
laetste helft van gemelde eeuw, waren de Gaeischietingen
en Landjuweelen, beide in nauw verband met de geschie-
denis onzer Gilden en Rederykkamers, en welke gewis
eenige uitweiding verdienen.

Aenvankelyk bestonden te Antwerpen slechts twee Gilden:
degene van den ouden en jongen Voetboog; daerna had
men er nog twee, degene van den ouden en jongen Hand-
boog; en eindelyk werden de Kolveniers en Schermers
insgelyks by deze burgerlyke schuttery opgenomen.
Deze zes genootschappen waren alle op denzelfden voet

ingerigt. Ingevolge eene beschikking der regering van den
jare iU'I, moesten de Gilden by de processiën na de Am-
bachten gaen, 't is te zeggen, dat zy hooger in aenzien
stonden dan deze (f). Ieder Gild had zyn byzonder altaer
ia O. L. Vrouwekerk, benevens twee Dekens en Onder-
dekens, welke door de Gildebroeders werden gekozen en
door het Magistraet bevestigd. Daerenboven had elk ge-
nootschap eenen beschermheer, die den titel van Hoofdman
voerde en een der adelykste heeren van de stad was. AI
de Gilden maekten jaerlyks eenen Koning, en deze eere
wedervoer gewoonlyk dengenen die den gaei kon afschieten.

By ordonancie van het Magistraet van 30 Juny 1459 was

(I) Boeck metten Berderen, fol. 58.
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geboden, dat de Koning der schuttery, uit den hof komende,

waer de schieting gehouden werd, zyn gild slechts op

krieken en platten kaes zou onthalen, op boet van zes oude

schilden (i). Deze aertsvaderlyke eenvoudigheid schynt

echter niet lange te zyn nageleefd geweest. Trouwens,

toen in den jare 1494 de jeugdige Hertog van Saksen in

den jongen Voetbogenhof den gaei had afgeschoten, en

Koning was uitgeroepen geworden, hield hy zyn hof in

S. Michielsabtdy, « ende daer lagen vier tonnen biers daer

» elck aff mocht drinken die wilden (2). » Daerna werd

het eene gewoonte, dat de Stad jaerlyks eene zekere som

voor den schenkwyn der Gilden toelegde (3) ; ook zegt

Guicciardini , dat men te zynen tyde (in de XVI.* eeuw)

de inkiezing van deu Gildekoning door banketten en andere

feeslelykheden vierde.

Dezen Gildekoning was het toegelaten op hooge feestdagen

{{) Clementynboek , fol. 227.

(2) Deze toelage werd in 1681 afgeschaft.

(3) Hs. cbronyk, op het provinciael archief. Met betrekking tot die

gaeischietingen dient aengemerkt, dat onze Gilden, byzonder degene

van de Voetbogen , doorgaens zeer fiksche schutters in hunne gelederen

telden. Zoo leest men, dat zekere Hugo, knaep des boogmakers van den

ouden Voetboog, den 4." December 1567, in honderd en twee schoten

' achter elkander het wit trof, hetwelk zich bevond over den rauer van

den Kolveniershof, en lerwyl hy een lindeblad tot mikpunt nam. Den

27.n September 1569 verrigtte dezelfde Hugo eene nog verwonderlyker

kunstgreep, schietende op den doel van den jongen Voetboog honderd

witten. « Deze witten schoot hy, staende op 's heeren strate , achter

» de Wappere, by de brouwerye de Ualfpmane, en namp syn gemerck

» tusschen twee huysen; op een taxken vau eeuen lindenboom, die

» in 't schuttershof stont; vyflig roeden van den doel stond hy, soo

» dat hy noch hoflf, noch doel, noch wit en sag dan boomen » {Ant-

werpsch Chronykje, bladz. 151 en 200).

DEEL UI. ^
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eene gouden keting aen den hals te dragen, even als de

Ridders van het Gulden Vlies. Die keting noemde men

Broocke of Breucke ; niaer het gouden ramsvlies mogt er

niet aenhangen, en men bezigde daertoe andere zinnebeel-

dige voorwerpen. De Koning des ouden Voetboogs droeg

aen zyne halsketing eenen gaei van louter goud, welke, zoo

men wil, door Hertog Jan IV ten jare 1422 aen het Gild

was geschonken. De andere Gilden hingen er gewoonlyk

een beeldje van hunnen beschermheilige aen. De breuke

van het Handbooggilde was dezelfde als degene der orde

van het Gulden Vlies : namelyk door elkander geschakelde

en vlammende vuerkeijen en vuerstalen. De breuken der

andere Gilden verschilden van deze.

Onze stadssekretarissen , Valkenisse en Caukerke, schry-

ven , dat de Antwerpsche Gilden in het jaer 1469 paluren

begonnen te dragen, dat is, by de openbare plegtigheden

in byzondere kleeding verschenen (1); maer wy gelooven,

dat die vlytige nalezers onzer oude stadsregisters het hier

mis hebben. Trouwens, in de stadsrekening van 1401 vinden

wy reeds van scutters paruere gewag gemaekt (2). Het

schynt, dat die parure niets anders waren dan staetsie-

kleederen. Volgens een* naemlooze schryver (3) bestonden

dezelve oudtyds in drie tabbaerds met kapruinen of bonnet-

ten met bont gevoederd. De voornaemste parure was de

roode, waermede zy de Hertogen en souvereine vorsten in-

haelden ; de purperen tabbaerds dienden by de processiën

,

(1) Papebrochius, Annales Antv., Tom. II, pag. 107.

(2) Zie ODS II.« Deel, bladz. 636.

(3) Den edelen ridder en martelaer S, Sebastianus, bladz. 140.
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en de zwarte by de uitvaerten der Gildebroeders. Deze

hadden overigens nog eene gansche wapenrusting, op welke

zy niet weinig trotsch waren. Zeker lingieler, met name

Bartel de Haze, in 1489 overleden, gaf by uitersten wil

aen O. L. Vrouwekerk zyn volle harnas, te weten : « syn

» beste pansier, syn halven treft, syn goersgie, synen

» besten boghe, ende dwindaes, ende den coker metten

» pile, ende syn erom mes, (om dit alles) te laten hanghen

» toe dat de dertichste gedaen is. » Hy gebood ook, dat

men voor zyne grafstede eenen nieuwen zerk zoude koopen

,

en op denzelven zyn wapenschild, met eenen tinnen pot

daeronder, uitbouwen (1).

De prachtige kleedy der Gilden stond ondertusschen

sommige ridders niet te wel aen , en omtrent het midden der

XV.® eeuw hadden eenige hooge beambten poogingen aen-

gewend, om de Voet- en Handboogschutters hunne paruer-

en wapendragt te doen verbieden. De afgevaerdigden der

sleden daerover by den Hertog klagten hebbende laten

hooren, gaf Karel de Stoute den 22." Augusty 1469 in den

Haeg eene charter, bevelende dat de Gildebroeders, door

hunne Hoofdmannen vergaderd zynde, hunne livreijen, tab-

baerden en kapruinen mogten dragen, zoowel binnen als

buiten de steden, wanneer zy naer de schietspelen gingen,

benevens hunne hand- en voetbogen met derzelver toebe-

hoorten. Zy mogten ook, naer verkiezen, in hunne gewoone

(!) Testament van Bartholomeos Leporis, van 22 December U89,

geschreven op perkament, berustende in het archief van S. Jacobskerk,

aen welke de lestateur ook een gedeelte van zyn vermogen naliet, om

den bouw dier kerk te helpen bekostigen.
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kleeding uitgaen, zonder dat de stedelyke overheid hen

daerover kon aenspreken (1).

Dit gebruik van eene byzondere kleedy te dragen, was

dus voor onze Gilden ruim zoo oud als dat van, in geval

van onraed, op de vesten, aen de stadspoorten en op de

Markt de wachtposten te betrekken. Dit geeft dan ook

genoegzaem te verslaen , dat het allen treffelyke burgers en

eersame poorters moesten wezen. Echter werden er ook goed

befaemde vreemdelingen onder onze schuttersgenootschap-

pen opgenomen; maer eene stipt nageleefde voorwaerde

was, dat men altoos tusschen twintig en zestig jaer oud

moest wezen, om onder het Gild te worden ontvangen.

Wat aengaet het getal der werkelyk dienende Gildebroe-

ders, hetzelve is volgens de tyden veranderd. Volgens

Gramaye, telde ons eerste Gild, de oude Voetboog, die

ten tyde van Lodewyk van Male reeds ter name en fame

stond, oudtyds slechts veertig mannen; maer toen dit

getal merkelyk was vermeerderd , werd het genootschap in

twee gesplitst, en van de jongste schutters vormde men

den jongen Voetboog. Zoo ook met den Handboog; en ten

tyde van Guicciardini (i560) bestond elk Gild uit honderd

wachtdoende leden. De Ordonantic Albertine (4618) en de

Ordonantie Philippine (1623) bepaelden dit getal op honderd

(4) In de XVI." eeuw gingen de roode, purpere en zwarte tabbaerds

tydens de religie-troebelen te niet. Ten jare 1509 werd geboden, dat

ieder Gildebroeder , by gelegenheid der inbaling van Albertus en

Isabella , zich zou doen maken eenen zwarten lakenen tabbaerd met
zwart satyn gevoederd. Zulke soort van tabbaerden hebben zy tot de

Jaetste tyden blyven dragen. Hunne Dekens en Onderdekens, benevens

de twee toortsdragers van den Hoofdman, onderscheidden zich door

een byzonder sieraed.

vyftig ; maer de Raed van Braband vermeerderde hetzelve

tot twee honderd mannen.

Dat de Gilden oudtyds onafhankelyk waren van den Sou-

verein, en slechts aen de Wethouderen gehoorzaemden

,

voor zooverre zulks den wapenhandel aenging, schynt te

volgen uit hetgeen Gramaye (1) ons berigt, dat zy na den

dood van Karel de Stoute gedwongen werden den eed

van getrouwheid in handen der Burgemeesters afteleggen.

Ondertusschen was het van alle oude tyden gewoonte ge-

weest, zegt de Sekretaris De Moy (2) , dat een van de Sche-

penen alle avonden op het Stadhuis was, en de functiën

van hoofdman der wacht van dien avond waernam. Deze

nachtwacht bestond uit eenige Gildebroeders en ettelyke

wakers uit de wyken. Dien nachtoverste werd alle avonden

de leus of het wachtwoord gezonden in een briefje van den

Buiten-Burgemeester , die by wylen ook wel de leus in per-

soon kwam geven. Deze leus werd vervolgens door den

hoofdman aen de tienmannen der wyken overgebriefd (3).

Onze sekretaris berigt ons al verder, dat de burger-

wacht niet slechts tegen de kapdieven (4), kelderroovers,

lotherijeroovers of dergelyken, waekte, maer ook tegen de

(1) Antverpia, Lib. XIII, cap. xv.

(2) Traktaet over de stadsofficiën , Hs. ter stadsboekery.

(3) Deze inrigting dagieekende van den tyd van Keizer Karel. De

Landvoogdesse Maria van Hongarye had namelyk in 1542, by het ver-

nieuwen der Gilden, geboden, dat de Buiten-Burgemeester, als opper-

hoofd van de policie en wacht, hoofdman van den ouden en jongen

Voetboog zoude wezen, opdat hy in allen gevalle de Gildebroeders zoude

kunnen lyden daer waer de nood zulks zou vereischen.

(4) Kiliaen geeft het woord niet; nochtans yindt men het in den

Schadt der Duytse en Spaensche talen , van A. de la Porie , vertolkt

door ladron de noche, dat is, nachtdief.
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vyanden van buiten , ja zelfs op den stroom de policie hand-

haefde, zoo als hy door verscheiden voorbeelden betoogt

;

en inderdaed, by het instellen der Wykmeesters, en het

verdeelen der stad in twaelf wyken (1) , werd aen ieder dier

wyken ook een afgepaeld gedeelte der stadswallen ter be-

waernis aenbevolen : de eerste had namelyk het gedeelte

van den Verlorenkost, dat is, Kroonenburgpoort of toren

tot aen S. Jorispoort ; de tweede, van deze laetste tot aen de

Kipdorppoort ; de derde, van daer tot aen de Roodepoort;

en zoo voorts, de vierde tot aen de Slykpoort; de vyfde tot

aen den nieuwen toren; de zesde tot aen de Kolenvliet; de

zevende tot aen de Burgt; de achtste tot aen den Vischver-

kooperstoren ; de negende tot aen den Accyzen-, dat is, den

Bakkerstoren ; de tiende tot aen S. Jansvliet; de elfde tot

aen S. Michielsabtdy ; en de twaelfde weder tot aen den

eerstgenoemden Verlorenkost. In tyde van oorlog was

iedere wyk gehouden het haer aengewezen gedeelte der

wallen te bezetten en te verdedigen, en de Buiten-Burge-

meester moest op de Markt blyven , alwaer hem de Rent-

meesters met de afgevaerdigden van de Dekens der poortery

en al de Korte Roeden moesten ter hulpe staen (2).

(1) Zie bladz. 236 dezes Deels.

(2) Papebrochius, Tom. II, pag. 171. Men kan nagenoeg deze verdee-

ling der oude wallen op ons plan (ll.« Deel , bladz. 376) nagaen. De

Kroonenburgpoort , tusschen 4 en 99, wordt daer gedeeltelyk op gemist;

vervolgens van daer lot 111 , tot 144, 165; de Slykpoort is ook verloren,

maer lag omtrent 76-25, de nieuwe toren moet 69 geweest zyn ;
verder

61 lot 57, tot 44, lot 38 , 23, 12, en zoo terug tot 4. Over het algemeen

zyn de afdeelingen aen den stroom minder dan een vierdepart van

degenen die landwaerts liggen , omdat de waterkant in die tyden het

zwakste was, en bygevolg meer volks ter verdediging behoefde.

'
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Uit hetgene wy over de inrigting der burgerwacht hier-

boven aenstipten, blykt wel, dat onze gildebroeders, zoo

niet uitsluitend, dan toch de byzonderste manschap der

krygsmagt uitmaekten,en dat zy geheel en al ter beschikking

van het stedelyk gezag, dat is van den Buiten-Burgemeester

,

stonden, als hoofdman van den ouden en jongen Voetboog (1 );

en, zegt verder onze meergemelde sekrelaris, van den

Binnen-Burgemeester, als hoofdman van den ouden en

jongen Handboog. Ten betooge daervan verhaelt de reeds

beroepen De Moy, dat, wanneer de Schoutet eenige exploi-

ten buiten de stad te verrigten had, zoo als teDambrugge,

Deurne of Berchem , en dat hy bystand van volk behoefde

,

om eenige straetschenders te vangen , de Schutters telkens

weigerden medetegaen , byaldien de Burgemeester hun niet

voorging. Doch deze vond doorgaens een of ander voor-

wendsel om t'huis te blyven ; en dit zou , volgens De Moy

»

de reden zyn , dat den Schoutet oudtyds hellebaerdiers wer-

den toegevoegd , « om de Gildebroeders niet moeijelyk te

» vallen , j> voegt hy er in zynen eenvoudigen styl by.

Treden wy thans in eenige byzonderheden omtrent elk

Gild op zich zelve beschouwd.

Elders hebben wy reeds aongeteekend (2) , dat het Gild

in de charter van Hertog Jan 11, van 15 November 1 305 geen

ander kan geweest zyn dan de oude Voetboog , welke dus

(1) Na den dood van Gosten van Halmale , Hoofdman van den ouden
Voetboog, die in 1512 overleed, werd door de Wet geboden, dat de

Buiten-Burgemeester voortaen Hoofdman dier Gilde zou zyn. Van
Halmale was geen Burgemeester geweest.

(2) Zie ons II.« Deel, bladz. 153 en volgende.

11
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ook voor het oudste is te beschouwen. Gramaye (i) , die het

er voor wil houden , dat de oude Handboog toen ook be-

stond, verhaelt dat deze beide Gilden in 1 544 een pJegtig

steekspel (hastiludium) gaven aen de schuttersgenootschap-

pen uit vyf-en-twintig andere steden herwaerts gekomen;

en verder, dat onze schutters in 1395 ten getalle van duizend

man naer Bergen-in-Henegouw trokken, en vele eere be-

haelden by eenen pryskamp, op welken acht-en-veertig

steden verschenen. Maer alles wat Gramaye omtrent de
Gilden aenvoert, is zoodanig verward voorgedragen, dat

men er geen staet kan op maken, behalve dat hy ook geen

bronnen van zpe voorgevingen aenwyst.

Dit weet men alleenlyk, dat de beide hoofdgilden van den
ouden en jongen Voetboog hun schietperk hadden in de
beemden achter het Gasthuis, ter plaetse waer nu de Graen-

markt ligt, en de groole Schouwburg is opgebouwd. De
splitsing van den Voetboog in twee genootschappen schynt

opteklimmen tot de tyden van Philips de Goede. Papebro-
chius (2) berigt ons inderdaed, dat ten jare 1439 in den
Schuttershof een muer van twintig roeden lengte werd op-

getrokken, waerschynlyk om een einde te stellen aen de
geschillen, welke gedurig oprezen tusschen het oude en het

nieuwe gild, die beiden dezen hof in gebruik hadden. Deze
muer kostte vier-eu-zestig pond vlaemsch, welke som voor

de eene helft betaeld werd door de Gildebroeders, en voor

de andere helft door zekeren Boudewyn, brouwer, uit de

Kroon, in de Kammerstraet, wien daervoor eene lyfrente

van vyf pond vlaemsch werd verzekerd.

(1) AntverjAa, Lib. III, cap. xv.

(2) Annales Antverpienses , Tom. III, pag. 490.

Ëenigen tyd nadien hadden de beide Gilden met het

Gasthuis zelf een veel langduriger en ernstiger geschil,

wegens het bekomen van eenen weg dwars door de

Gasthuisbeemden. Na schier eindelooze onderhandelingen

werd het pleit in 1461 beslist, in dezen zin, dat de Gilde-

broeders eenen weg of liever een voetpad door die beem-

den heen verkregen, benevens eenen byzonderen uitgang

in de Lange Gasthuisstraet (1).

Die oude Voetbogenhof werd meermalen met de tegen-

woordigheid van 's lands souvereinen vereerd, en ter volle-

diging van hetgeen wy daeromtrent elders gezeid hebben

,

zullen wy hier nog aenstippen, dat de jonge Prinses Mar-

gareta, zuster van Philips de Schoone, toen zy in Hooi-

niaend des jaers 1494 te Antwerpen was, zich verwaerdigde

met onze schutters naer den papegaei te schieten (2) ; doch

het blykt niet , dal haer de eere te beurt viel , den vogel te

mogen treffen.

Onder de regering van Philips de Goede werden de pleg-

tige schietspelen hier te lande algemeen. In 1458 was er een

te Mechelen, op hetwelk onzen ouden Voetboog de prys

van het schoonste inkomen te water werd toegewezen , be-

nevens dengenen van het schoonste vieren en der esbatte^

menten (3). In 1464 was hetzelfde Gild op het Landjuweel te

Lier (4); in 1488 op een schietspel in dezelfde stad, waer

men hen gastvry hield; en in 1495 op het schuttersfeest van

(1) Diercxsens, Antverpia, ad A.".

(2) Hs. chronyk op het provinciael archief.

(3) Van Heysl, Boeek der Tyden, bladz. 208.

(4) Van Lom, Beschrymng van Lier, bladz. 158.

DEEL lil.
61
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Kortryk, van waer het met acht zilveren schalen terugkwam,
en door onzen Schoutet heerlyk werd ingehaeld (1).

Allertalrykst was de gildetrein , die in de Kruisdagen des

jaers 4498 uit Antwerpen naer Gent toog. Indien men de
oude schriften mag gelooven, waren onze Gildebroeders ten

getalle van negentien honderd en vyftig mannen, onder
welke waerschynlyk ook begrepen waren de knechts en
verdere bedienden der schutters, die alle vermogende man-
nen moeten zyn geweest; want er wordt verder gemeld, dat

zy zes honderd paerden en honderd wagens medebragten.

Deze laetsten waren met stroo belegd, waerover rood laken

was gespreid : « dit laken gaff men te Gent al te male om
Godts wille den armen (2). »

De jonge Voetboog, die zich in July des jaers iSOO naer
een schietspel te Brussel begaf, op. hetwelk zes-en-dertig

gilden verschenen, muntte op eene andere wyze uit; onze
schutters droegen namelyk blauwe tabbaerds en duitsche

hoeden; zy kregen de pryzen van het schoonste inkomen en
vieren, benevens dien van het schieten ; en werden by hunne
terugkomst te Antwerpen zeer heerlyk ingehaeld (3).

Gramaye voegt daerby, dat ons Gild het volgende jaer deze
zyne zegeprael door een groot schietspel vierde, op hetwelk
de schutteryen van al de steden en dorpen waren genood.
Volgens Van Lom (4) was hier in 1508 nogmaels zulk een
spel; want hy teekent aen, dat de Liersche Voetboogschut-
ters er naer toe trokken. Onze Hs. chronyk stelt dit op het

(1) Hs. chronyk op het provinciael archief.

(2) Van Heyst , D'Boeck der Tyden , bladz. 242.

(3) Bertryn, Chronyke mn Antwerpen, fol. 48.

(4) Beschryving van Lier, bladz. 145.

jaer i509; immers men mag veronderstellen dat hier het-

zelfde spel wordt bedoeld : « Op pritno Apostolis, leest men

» daer, begon men te maken de doelen om schietspel te

» houden van den jongen Voetboog op de Groote Markt

,

» daer ontboden waren meer dan vyftig kameren schutte-

» ryen, en ingaende den eersten Mei. Op den Meidag

» kwamen de schutteryen tot twaelf sterk, de schryver

» noemt er slechts negen, als Leuven, Brussel, Nyvel,

» Herenthals, Lier, Mechelen, Waelhem, Duffel en Rotse-

» laer. Die van Brussel hadden het schoonste inkomen,

» eene schale ; en die van Leuven twistten daerom. Die van

» Waelhém het schoonste (inkomen) van de vryheden. Lier

» den schoonsten prys van refereinen , Mechelen den hoog-

» sten prys van schieten, zeven zilveren schalen. » Daer

het hier uitsluitend de schutters geldt, vermoeden wy, dat

de refereinen , waerin de Lierenaers uitmuntten , door de

schutters zelven werden gezongen.

In 1510 was wederom de beurt aen den ouden Voetboog,

die by een schietspel te Namen den eersten prys mogt weg-

dragen (1). Maer nimmer kwam dit Gild met meerder luister

te voorschyn, dan op het Landjuweel den 28.° July 1554 te

Mechelen gehouden, en waerby zeventien rederykkamers

ten tooneele traden : de antwerpsche Voetboogschutters

waren in rood fluweelen damast en satynen laken uitge-

dost ; zy droegen witte kousen en roode hoeden met witte

pluimen ; zy voerden met zich eenen S. Joris te paerde in

volle harnas. Ook werd ons Gild de eerste prys van het

inkomen toegewezen.

(i) Van Heyst, D'Boeck der Tyden, bladz. 255.



484 DERDE TYPVAK.

i

Op dit Landjuweel verscheen de toenmalige Landvoogdes

Waria van Hongarye, als Koningin der schutters. Er waren

een^en-vyftig Gilden, en dat van Rotselaer won den

hoogsten prys van het schieten. Onze oude Voetboog

bekwam den derden, benevens den eersten van de eshatte-

menten, den eersten van het meeste witten met denzelfden

pyl te schieten, den eersten voorden luisterryksten staet,

en den eersten van het prachtigst vieren , want de vuerpan-

nen der schutters brandden dag en nacht ; zoodat zy in het

geheel dertien zilveren schalen mogten wegdragen (1).

De opkomst of instelling onzer Handbooggilden is zoo

onzeker als degene der Voetbogen. De oude Handboog
schynt wel ten tyde van Jan III bestaen te hebben, daer

deze Hertog in 1327 aen bet Gild een privilegie gaf, waerby

onder anderen aen de vorsters en gildknapen op zware

straffe verboden werd taverne te houden. Onder de regering

van Philips de Goede moet een tweede genootschap van

dit wapen tot stand zyn gekomen. Papebrochius (2) althans

meent dit, daer by hetzelve aenduidt onder de benaming

van iunior arcus. Ten jare 1442 kochtj dit genootschap zynen

eigen hof, by de stadsmuren, achter het Gasthuis, waer

het in Maert zyne doelen liet stellen.

De oude Handboog alléén was ondertusschen door de

Stad als Gild erkend, en gaf in 1417, 1450, 1 435, 1450 en

(1) Provincie, stadt ende districl van Mechelen, 1I,« D., biz. 368.

Vergelyk hel Boeck der tyden, blz. 979. en het Antwerpsch Chronykje,

blz. 35. Volgens dil laetsle waren er dit jaer (1534) twee intreden der

Gilden te Mechelen ; de eerste op 98 Juny , en de tweede op 9 Augusty.

By deze laetste hadden de Brusselaers den eersten en de Antwerpenaers

den tweeden prys van het schoonste inkomen.

(2) Annales Aniverpienses , Tom. I. p 4U.
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1455 schietspelen, op welke telkens de Handboogschutters

van Lier verschenen (1). Eerst in 1485 werd het Gild der

Chebrokene Pese, gelyk men het tweede genootschap noemde

« eene gezworene gulde, ende haddegaeyge, » nemende

tevens den titel van jongen Handboog (2). Zy kreeg den 5.°

September deszelfden jaers van de Wethouderen haer

reglement. Even als S. Joris voor beschermheilige van den

Voet- of Kruisboog werd gehouden , vereerden de Gilden

van den Handboog S. Sebastiaen als hunnen patroon. Zy

voerden in hun wapenschild een gouden kruis op een rood

veld, met vier gouden kruisjes in de hoeken ; en ten onregte

,

heeft men dit wapenschild voor dat van Jerusalem of van

Godfried van Bouillon aengezien (5).

Van minder aenzien dan de voornoemde genootschappen

was het Schermers of Smytersgild. Bertryn (4) heeft omtrent

deszelfs opkomst het volgende aengeteekend : « Anno 1487

» begonsten lot Antwerpen die gesellen van de Schermers-

s schole onder haer lieden te houden eene gulde, ende

» voorts gelyk die ambagten om te gaen in de dry ommegan-

» gen met de twee keersen of toortsen alle jaer. » Dit

Schermersgild hield zyne vergaderingen ter plaetse waer de

oude S. Jorispoort stond, welke later geheel verbouwd werd,

en onder den naem van Schermershuis bekend stond (5).

I -J

il

(1) Van Lom, Beschryving van Lier, blz. 157.

(2) Boeck der tyden, blz. 233; en Bertryn's Chronyke, fol. 125, doch

deze laetste stelt abnsivelyk 1484.

(3) Den Edelen ridder en martelaer S. Sehastianus, bladz. 144. Dit

wapenschild ziet men afgebeeld op het schilderstuk van den Vrten Brom,

waervan wy de teekening in ons II.* Deel, bladz. 416 hebben gegeven.

(4) Chronyke van Antwerpen, fol. 37 en 127.

(5) Dit Schermershuis, Tan hetwelk de Sgherhersstraet haren naem
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Het jongste onzer zes Gilden was dat van de Kolveniers

;

hetzelve werd ten jare 4489 ingesteld, en had tot eersten

Hoofdman Walraven Draeck, naderhand Burgemeester van
Antwerpen. De Kolveuiers waren aldus genaemd van de
kolfbussen of geweren met kolven , waermede zy gewapend
waren. By hunne instelling waren zy slechts ten getalle van
zes persoonen, die hunnen papegaei schoten op den Hui-

devetterstoren (1). Daer dit nu van jongere dagteekening

was, kon het ook niet onder de lex sumtuaria van Uo9
vallen; en, trouwens, een ryk koopman, in het jaer 1500
den papegaei hebbende getroffen, maekte een merkwaerdig
feest, en kleedde te dier gelegenheid meer dan veertig

mannen met nieuwe tabbaerden; terwyl ook de Schoutet

Jan van Immerseel de stadspypers in het nieuw stak (2), te

zynen of op 's Hertogs koste; want telkens dat deze by de
schieting afwezend was, moest de Schoutet driemael in

zynen naem schieten. Van Lom berigt ons, dat de Antwerp-
sche Kolveniers den 8.° October 1536 te Lier op een hoffelyk

schietspel mededongen (3). Onze Kolveniers zelven hielden

in July 1539 zulk een feest, op hetwelk dertien Gilden

beeft behouden, werd den 14.» Maert 1798 mei meer andere eigendom-
men door de Franschen verkocht.

(1) Onze Hs. chronyk zegt verder op bet jaer 1492 : a Voor S. Jan
» in Junio begonsten eerst de Cleuveniers haren papegaei te schieten
» op de Kroonenburgpoon. » Dit vindt men voorgesteld in de afbeelding
van dien toren, welke wy in ons I.« Deel, bladz. 55 gegeven hebben.

(2) Hs. chronyk op het provinciael archief.

(3) Van Lom, Beschryving van Lier, biz. 165. Eene Hs. chronyk dier
stad heeft ook het volgende : « Anno 1545 den 8.» October waren de
» liefhebbers van de guldebroeders van de edele busse van Antwerpen
• op een schietspel te Lier.

»

!
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van busschieters verschenen , namelyk degenen van Bergen-
op-Zoom, Diest, Thienen, Herenthals, Mechelen, 's Herto-
genbosch, Nyvel, Leuven, Lier, Brussel, Moll, Gheel, en
Leeuwe. Dezelve deden hier den 22.» der gemelde maend
hunne intrede. « en degene van Bergen-op-Zoom hadden
» den hoogsten prys van het schieten met de bussche (1). »

Thans willen wy ook handelen over de Landjuweelen

;

maer eerst moeten wy nog de opkomst, instelling en
bemoeijingen van S. Lucasgild en onzer rederykkamers

met eenige uitbreiding doen kennen.

De regte tyd der opkomst van S. Lucasgild is niet te

bepalen. Volgens zeker rekwest ten jare 1612 by de stede-

lyke regering ingediend, bekwam dit genootschap den 22.»

July 1432 zyne generale ordonantie (2). Indien wy ons niet

vergissen is dit dezelfde ordonancie, van welke de baron
van Erlborn onder dagteekening van 26 November 1434
gewag maekt, waerby aen het gild zekere wetten werden
voorgeschreven en voorregten toegestaen , om het genoot-
schap en de daerby behoorende kunsten in eere te hou-
den (3). Ondertusschen zou 1432 ook eene schryffout kunnen
wezen; want op 1442 vindt men insgelyks eene ordonancie,
de inwendige aengelegenheden des gilds regelende , en des-
zelfs pligten en bemoeijingen vaststellende. Deze tweede

"

(1) Boeckder Tyden, bladz. 256; Bertryn, Chronyke van Jntwerpen,
fol. 41

,
42 en 127. Van den tuin waer dit Kolveniersgild vergaderde,

heeft de huidige Kolveniersstraet nog den naem behouden.
(2) Stadsrekwestboeken van 1612, fol. 242.

(3) Aenteekeningen over S. Lucasgild, bladz. 6. Om herhalingen te
vermyden zullen wy hier eens vooral zeggen, dat wy dit werkje en eene
verhandeling, voorkomende in het I.'Deel yzn ha Belgisch Museum,
hier veelal volgen.
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ordonancie is allezins opmerkelyk, daer wy er ait vernemen

,

welke ambachten lot het gild behoorden , en dat aen hetzelve

een byzonder altaer in O. L. Vrouwekerk was gegeven. Zie

hier den aenvang van dit stuk.

« Wy Jan Vanderbrugghen , riddere, heere tot Blaes-

» veldt, scouteth te Antwerpen ende Marcgraeve 's landts

» van Rien, Burghemeesteren, Scepenen ende Raede van de

I» stadt van Antwerpen, doen cont eenen iegelycken, hoe

» dat de goede mannen ende gheselschap ghemeinlic van

» de scilders, houten beldtsnyders , metselaerysnyders

,

» glasemaeckers , verlichters, prenters, boeckdruckers

,

» boeckverkoopers , boeckbinders , spiegelstoffeerders
,

» antieksnyders, boogmaeckers , tafereelmaeckers, glase-

» scryvers, goudtslagers , lettersteeckers , lettergieters,

» koffermaeckers daer men op scilderde {sic) , potbackers,

» custodiemaeckers, kaertspelmaeckers, stoffeerders ende

1 geleyers, ende alle die der gulde van S. Lucas aencleven,

» ons te kennen gegeven hebbende, dat de kerckmees-

» ters van O. L. Vrouwe t*Antwerpen hun eene kapelle in

» de voorseyde kerck hebben verleent, die sy seer koste-

» lyck ter eere Godts ende van den H. Lucas verciert

» hebben, en die sy noch geirne souden willen verrycken;

» maer uyt vreese dat het genootschap soude kunnen

» gescheyden worden , versochten sy van ons een wetgevend

» bevei, dat hun eenige vryheden vergunde; wy hebben hun

» (dan) gegeven ende verleent enz. »

Het vervolg van het stuk behelst onderscheidene verorde-

ningen voor de leden van het gild , en wat men doen moest,

om by hetzelve aenvaerd te worden.

De naemrol der Dekens van S. Lucasgild, welke ieder

^)i
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jaer veranderd werden, begint in U54. De twee eersten

waren Jan Scurmake en Jan Snellaert. Het gild verkreeg in

i470, 1471 en 1472 van de Stad ettelyke voorregten en in-

komsten. De kapelle, welke het in O. L. Vrouwekerk bezat,

deed het in 1492 versieren met engelen , zinnebeelden en het

wapen der schilders, bestaende uit drie zilveren schildjes

op een rood veld, en eenen ossenkop tot helmdeksel.

Onze Wethouderen bleven onderwyien S. Lucasgild goed-

gunstig aenmoedigen. Omtrent het jaer 1500 werd dan ook

aen het genootschap eene jaerlyksche som van drie pond

groot toegelegd, dat voor dien tyd zeer veel was. Deze som

moest dienen tot ondersteuning der rederykkamers.

Deze genootschappen, in welker schoot het heilig vuer

der vaderlandsche letteren, volgens de begrippen van dien

tyd, werd gevoed en onderhouden, maekten hun byzonderste

werk klucht-, referyn- en factiespelen ten tooneele te voeren,

die als sprekende bewyzen van den geest der eeuw en den

toestand der vlaemsche letteren zyn. De Kamers stelden ook

groote tafereelen voor, op welke zinnebeeldige raedsels

waren afgebeeld, en loofden pryzen uit voor degenen die

dezelve in rym of onrym al spelende konden verklaren en

oplossen. Zulke opstellen waren in dien tyd van allerbesten

smaek, en werden algemeen toegejuicht : de vlaemsche let-

terkunde was toen de uitdrukking der zeden onzer nog ruwe

en half beschaefde voorouders; stukken, die in onze dagen

aenstootelyk en zedekwetsend zouden voorkomen, werden

ten tooneele gevoerd , en wekten by het gemeen eene grove

en luidruchtige opgeruimdheid.

Ook de misteriën vonden destyds grooten byval; doch

men verwarre dezelve niet met de zinnespelen der rederykers.

Il

«I
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Zy bestonden eeuwen lang, zegt Willems, vóór het opkomen

der Kamers, hadden tot in den aenvang der XV.* eeuw met

deze wereldlyke inriglingen niets gemeens, en werden door

priesters of priesters-acolieten in de kerken of op de kerk-

hoven uitgevoerd. Zoo leest men in ons Chronicon Liranum

Ms. « In den jare 1428 wiert het eerste spel gespelt, en

» wiert toen gegeven den ghesellen vander kercken , die de

» Passie en de Verrysenis spelden, om haere costen te hulpen

» dragen, x s. gr. In Augusti (U38) wierd gegeven den

» priesteren die tspel speelden op H keickhof (Ie Lier) twee

» stoopen wyn, valet iij sch. jx gr. » Men speelde ook op

wagens, als blykt uit de gemelde chronyk « geschonken den

» ghesellen van Antwerpen die hier (te Lier) tspel spelden

» op den wagen, j stoop wyn. » Die spelen, vervolgt de

beroepen schryver, waren plastisch-kerkelyke vertooningen

der misteriën van het geloof, gelyk de Calvariebergen met

al derzelver personaedjes , de stallekens van Bethleëm, de

Heilig-Grafverbeeldingen der Goede-Week, en zooveel

andere zienelyke voorstellingen, welke de Roomsche Kerk

onder het oog der geloovigen brengt tot opwekking van

godsdienstig gevoel. Eerst waren het stomme figuren,

daerna sprekende, en vervolgens handelende persoonen {{).

Maer komen wy bepaeldelyker tot ons onderwerp, de

autwerpsche rederykkamers.

De oudste van deze kamers was degene der Violiere; dit

blykt uil een vonnis in 1496 by een geschil te Dendermonde

over den voorrang gewezen; welke voorrang de Violiere,

boven de kamer der Goudbloem, als de oudste werd

(i) Zie Belgisch Museum, IX.' Deel, bladz. 46.
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toegekend. Het juiste tydstip van de oprigling der Violiere

is onbekend ; sommigen brengen hetzelve tot het begin der

XV.* eeuw (1). Zeker is 't, dat er van de eerste helft dier

eeuw te Antwerpen een gezelschap bestond, dat tooneel-

stukken voorstelde. De schryver der Hs. chronyk van Lier

heeft desaengaende uit de stadsrekeningen op het jaer 1445

aengeteekend : « Item, geschonken den gesellen van Ant-

» werpen ten ommegange, die hier (te Lier) de personagien

» maekten, vj stoopen wyn. — Item, waren nog geschonken

» den gesellen van Antwerpen , die ten ommegange bleven

» waren ende oock speelden , ij stoopen wyns. » Insgelyks

op het jaer 1446 : « Gheschoncken die gesellen van Ant-

» werpen, die hier (te Lier) tspel speelden, eenen stoop

» wits wyn. » Zoo ook in 1447 en 1448; maer in 1462

schonk men drie schellingen groot aen de « goede mannen

» van Antwerpen, die te Lier kwamen battementen. »

Onder die tooneelgezellen en goede mannen worden in

het meermaels beroepen Chronicon Lyranum, op eene

andere plaets meer byzonderlyk de Gesellen van der Logiën

,

aengeduid : « Anno 1456 (gaf men) den gesellen van der

» logiën , die het spel spelden , te verdrincken met een vadt

p biers, dat zy ook hadden, tsaem xxiij s. jx grooten. »

Wie deze Gezellen van der Logiën waren , wordt ons door

den chronykschryver in de volgende regels uitgelegd :

« In desen tydt werden er veel wercken aen de kerck

» gemetst, tot welck wercken voor de steenhouwers int

» kerckenhuis logiën gemaeckt werden , die tegenwoordigh

» (1615) daer nogh staen, in weicke logiën sy steenen

(1) Belgisch Museum, Deel I, bladz. 141.
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» veihielen (hieuwen), ende dees steenhouwers, metsers ende

» timmerlieden spelden tsamen het spel voorschreven. »

Ongetwyfeld zal zich hier by menigen lezer de vraeg

opdoen
, of in dergelyke logiën de naemoorsprong van

degene onzer vrymetselaers niet moet gezocht worden ; en

trouwens is die vraeg niet gansch zoo onbesuisd of onbe-

redeneerd, als men zich daerby tevens herinnert het by
velen aengenomcn gevoelen, dat de gothische gebouwen,

waermede onze voornaemste steden pryken , het werk zyn

van een geheim genootschap van vrymetselaers (i). Immers
weet men, welke beteekenis men in onze oude tael aen het

toevoegelyk naemwoord vry hechtte in de benamingen

vryschilder, vrymetser, vrymaet, enz.; dit waren namelyk

degenen, die, na hunne proeve gedaen te hebben, in het

vryambacht als meesters werden aengenomen. En dat

degenen die de letterkunde beoefenden, tamelyk vrygeestig

waren, blykt uit het bekende tafelspel Eene cluyte van
playerwater en andere tooneelstukken, welke ons uit dien

tyd zyn overgebleven.

Indien het dan kon bewezen worden, dat onze tegenwoor-

dige vrymetselaers van de gezellen dier logiën afstammen,
is het allezins opmerkelyk, dat die klasse van raeuscben,

welke thans in de roomsche geestelyken hare ergste vyan-

den ontmoet, echter te voren met deze in een voornaem
punt overeenkwam , namelyk in het voorstellen van tooneel-

stukken. Verwonderen wy ons daer echter niet te zeer

over : de geschiedenis is van zulke afwykingen en afwis-

selingen vol ; en vaek ziet men in de eene eeuw iets geprezen

.

(i) Zie bet onderhavige boekdeel , bladz. 77.

of althans gedoogd worden , dat in de volgende als ketlersch

en goddeloos gedoemd wordt.

Het genootschap van onze antwerpsche tooneelgezellen

had aenvankelyk geen byzondere benaming of titel. Eerst

ten jare d480, toen zy met S. Lucasgild werden vereenigd,

kreeg hun genootschap den naem van Violiere, met de

zinspreuk wt jonsten versaemt, beuevens een blasoen eene

violierbloem voorstellende.

Het reglement, hetwelk de Kamer in hetzelfde jaer den

7." Juny van onze Schepenen ontving, is verdeeld in een-

en-veertig artikelen (1). Door dit reglement vernemen wy

,

dat het Gild door eenen Hoofdman, eenen Prins, Dekens

en Oudermans werd bestuerd ; voorts waren er twee Prinsen

van de personaedjes, twee breukraeesters, een factor (maker

of opsteller van tooneel- en dichtstukken) , en een knaep of

bode, om de boodschappen te verrigten. De Prins werd

voor den tyd van drie jaer gekozen, en moest by die

gelegenheid een refereinfeest van ten minste vyftig gulden

instellen. De Dekens van S. Lucasgild waren ook Dekens

der Violiere, en de Opperdeken had het bestuer over den

ontvang en uitgaef der kamer, mits daervan rekening te

doen aen de bestuerders dezer laetste.

Wat de rederykers betreft, deraelver getal was onbe-

paeld; maer zy moesten de roomsche eerdienst belyden,

zich wel wachten tegen dezelve iets smadelyks te zeggen

,

« en vermijden eenige spelen, lietkens, ofte refereijnen te

(1) Hetzelve is door Willems in het vni.» Deel van bet Belgisch

Mmeum, bladz. 63, medegedeeld, volgens eene gelyktydige copy. Men
vindt bet ook in onze AmhachUboeken, Hl.* Deel, fol. 13, op bel arcbief.

I ;
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» componeren ofte pronuncieren tegen het catholic geloof. »

Het jaergeld voor ieder lid was bepaeld op zes gulden ; het

inkomgeld op achttien, mitsgaders nog eenen gulden ten

behoeve van den knaep. Degenen die hun ontslag wilden

nemen, moesten twaelf gulden voor doodschuld belalen, en

degenen die verlangden dat de rederykers hunne begrafenis

bywoonden, vyftieu gulden. Het overige des reglements

bepaelt onderscheidene boelen voor degenen die in gebreke

bleven de kamervergadeiingen , maeltyden , missen en pro-

cessiën bytewoonen.

De eerste Prins der Violiere bevindt men geweest Ie zyn

de Ridder Jan de Buysenare. Deze leidde acht leden der

kamer naer het Landjuweel te Leuven, alwaer zy den eersten

prys wonnen, bestaende in twee zilveren kommen (I).

Het hierboven beroepen reglement bepaelde de vergade-

ringen der kamer op de Zondagen, van Baefmis tot half

Maert, ten drie ure namiddag, om aldaer de consten te

exerceren. Dit waren de gewoone vergaderingen, tot welke

niemand buiten de leden werd toegelaten ; maer er waren

ook buitengewoone voorstellingen, welke by gelegenheid van

openbare vieringen werden gegeven, zoo als in 1486, by

de intrede van Keizer Frederik, den roomschen Koning

Maximiliaen en den jongen Aertshertog Philips, welke drie

doorluchtige personaedjes de voorstelling van verscheidene

esbattementen bywoonden.

Ten jare 1490 vindt men gewag gemaekt van onze tweede

\l\

(1) Van Erlborn, Aenteekeningen , bladz. 8. Willems, Belg. Museum,
h* Deel , bladz. 147, meldt volgens een Hs. van Gerard , op bet archief

Ie 's Hage , dat het feest te Veurne werd gegeven ; raaer wy houden dit

voor eene misstelling.
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rederykkamer de Goudbloem, welke tot zinspreuk had de

woorden : Groyende in deugde. De spelers dier kamer en

degenen der Violiere reisden dit jaer naer Lier, en toen

werd hun uit de stadskas toegelegd eene jaerlyksche som

van twaelf rhynsche gulden, elck geselschap, om genuchte

te hanteren van de retorique.

Deze aenmoediging was een spoorslag voor de beide

kamers om haren yver te verdubbelen. In 1494 bekwam

de Violiere den eersten prys te Brussel; en een harer

leden, met name Jan Casus, won te Mechelen den prys

der dichtkunst. De kamer vierde hier ook op de Markt

een refereinspel ter eere van den H. Hieronymus.

Hieruit blykt,dat men ook in de opene lucht tooneelspelen

voorstelde, en het was waerschynlyk zulk eene vertooning,

welke Keizer Frederik met zynen zoon en kleinzoon had

bygewoond; immers het is niet te begrypen, hoe de gansche

keizerlyke hofstoet zou hebben kunnen plaets nemen in de

kamer, waer de rederykers gewoonlyk vergaderden, hoe

groot men dezelve ook veronderstellen wil.

Eene nieuwe zege wachtte de Violiere in 1492 te Lier,

waer zy den hoogsten prys van het schoonste inkomen mogt

wegdragen. In 1493 behaelde zy eenen dergelyken prys te

Brussel, benevens dengenen van het spelen. Hetzelfde jaer

toog zy in gezelschap van S. Lucasgild naer Mechelen,

medevoerende eenen praelwagen, op welken was afgebeeld

de Evangelist Lucas, bezig met de H. Maegd te schilderen.

Onderwylen had dit laetste gild van Paus Alexander VI in

1495 oorlof verkregen, om in O. L. Vrouwekerk een broeder-

schap der Zeven Weeën opterigten. Men gaf toen ook eene

tooneelvoorstelling, van welke het dagboek des genootschaps
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raet ongemeenen ophef spreekt. Van Ertborn meent dat dit

stuk voorstelde den roof van het Gulden Vlies door de

Argonauten; dat het twee duizend acht honderd verzen

lang was, en het publiek zoo zeer voldeed, dat men op

Halfvastendag er eene tweede vertooning van gaf.

In Mei des jaers 1495 geboden de heeren van het Magi-

straet een Landjuweel optehangen, waerby zes-en-dertig

vlaemsche marken zilvers zouden te winnen zyn. Een Land-

juweel was eigenlyk een pryskamp , op welken de rederyk-

kamers der andere sleden werden genood, en die vaek door

derzelver schuttersgilden werd opgeluisterd; dierhalve

dingde men by zulke feesten niet alleen naerden prys van het

spelen, maer ook van het schieten. Het hier aengekondigde

zal nochtans wel het eerste niet geweest zyn, dal men te

Antwerpen had gezien. Trouwens, wy vinden in de Kronyk

der Retorisienen van Audenaerde, dat deze ten jare 1442 uit

Antwerpen eene uilnoodiging op esbatlementspelen hadden

ontvangen (4). Insgelyks leest men in de jaerboeken van

Mechelen, dat de jonge Voetboog dier stad in 4460 ten

Landjuweele naer Antwerpen trok (2).

Hoe het zy, van in de Vaste des jaers 1496 had men

aen al de omliggende steden boden gezonden, om de rede-

rykkamers legens S. Jansdag op het Landjuweel uittenoodi-

gen. Acht-en-lwintig beantwoordden deze oproeping, en

deden hare intrede op den 19." (24.") van Zomermaend. « In

weicke intreyen, beide te watere ende te lande, zegt

» Andries de Smet (3), grote ende onbegripeliken cost ende

(1) Belgisch Mu$eum» VMDeet, bladz. 309.

(2) Provincie, Stadt ende District van Mechelen, {{• Deel, biz. 368.

(3) Excellente Chronike van Klacnderen, fol. cclxxxij verso.

i;
I
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» triumphe ghedaen was, so dattet met lettel redenen

» niet scrijuelick en ware; want ick Andries die Smet,

» dieditscreef, als ghenouchle hebbendein die retorijcke,

D track van Brugghe daeromme tAntwerpen ende sacht al

j) diesser of ghebuerde. »

De verrukking van de Smet laet zich verklaren, daer

iedere rederykkamer zich beyverd had , om met den meesten

luister te voorschyn te treden; maer geene was prachtiger

uitgedost dan de Pioen van Mechelen, welke vele ridders

en edellieden onder hare leden telde; ook werd haer de

opperste prys van het schoonste inkomen toegewezen. De

Vreuchde Bloeme van Bergen-op-Zoom bekwam dengenen

van de fraeiste intrede te water, benevens dengenen van het

glansryksle vieren; terwyl die van het schoonste inkomen

te lande met gelyke verdienste aen de kamers van Hulst

en Dendermonde werd toegekend. De aloude stad Leuven

was vertegenwoordigd door vier kamers : de Lelie, de

Kersauwe, de Pensé en de Roose; het vorstelyke Brussel

door drie : de Violet, de Lelie en de Boeck; en het fiere

Gent insgelyks door drie : de Barbelisten , de Fonteinisten

en de Bodemloose Mande ; Lier had twee kamers gezonden :

de Ongeleerden en de Groeijende Boom; Herenthals, Kortryk,

Sevcnbergen, Audenaerde, Roomerswale, Oostende, Axel,

Yper, Nyvel, Aelst, Sluis en Amsterdam elk ééne : deze

laetste kamer kreeg den prys aen de verstkomende bestemd.

De prysvraeg, welke iedere kamer door een mysteriespel

moest trachten optelossen, was de volgende : Welck het

meeste misterie ende wonderlijckste werck was, dat God oijt

dedc tot des menschen salicheidt. De meeste antwoorden

kwamen neder op het voorstellen van de Menschwording

OEEL III. 63
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of van de Dood onzes Heeren; sommigen vertoonden hel

Woord, anderen het H. Sacrament des Altaers, de Penitentie,

de Verryssenisse of zelfs Godsverkiesing in predestinatione.

Maer de kunstregters waren het eens, om den eersten prys

aen de Ongeleerden van Lier toetekennen; ondertusschen

is het vreemd dat men niet juist weet, welk stuk deze

vertoonden. Valkenisse zegt, dat zy op de uitgeschreven

prysvraeg antwoordden : de Ontfanckenisse der mensche"

lijcker nature; doch Van Heyst zegt, dat zy speelswyze

bewezen, dat d'Uytstortinge van Christus bloet het grootste

geheim was; en dit komt overeen met de Hs. chronyk van

Lier, waer die Doodt ons Heeren als het misteriespel der

liersche kamer wordt opgegeven.

Wat daervan zy , de Ongeleerden, ook genaemd de Jenette,

kregen tot eersten prys twee zilveren potten , eene zilveren

schale (te samen wegende zeven marken) en eenen roozen-

hoed. De tweede prys : vi'^r zilveren schalen, een zilveren

Lucas, een arend en een roozenhoed, werd de kamer van

Roomerswale toegewezen; terwyl de Barbelisten van Gent zich

mogten verheugen met den derden prys , bestaende in eene

Zilveren pint en eenen roozenhoed. In hel geheel werden er

uitgedeeld vier-en-veertig zilveren schalen (zes-en-twintig

meer dan aenvankelyk bepaeld was) ; zeven zilveren Lucas-

beeldjes , vyf zilveren potten , eene zilveren violierbloem , en

eene beurs. De schalen waren gedeeltelyk gewonnen by het

vertoonen der esbattementen. De roozenhoed was geen prys,

maer eenvoudiglyk eene heuschhede van stadswege aen elke

kamer bewezen. Opraerkelyk is het ondertusschen , dal de

Fonteinisten van Gent niets kregen : althans worden zy

zonder aenduiding van prys vermeld.

)

iV
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Keeren wy terug tot onze Violiere, welke ten jare iSiO

den 12.° Augusty met de kamer der Goudbloem ten getalle

van vier honderd costelyck uytgedoste mannen naer Heren-

thals trokken. De eersten hadden tot Hoofdmanden Ridder

Joost van Berchem, de laetsten den Ambtman Frans de

Valle of del Vallio.

Omtrent dezen tyd bestond te Antwerpen een gezelschap,

gevormd uit jonge lieden, die zich noemden de Ongeachten.

Ten jare 1510 nam dit genootschap den titel van Olyftak

aen ; het stond toen onder de leiding van een vlaemsch

advokaet, met name Joost of Joris de Formanteel; maer

zyn eerste Hoofdman was Gasper van Halmale. In Augusty

,

zaturdag na O. L. Vrouwe Hemelvaert, gaven de spelers van

de Olyftak hunne tooneelvoorstelling. Deze kamer voerde

in haer blazoen eene duif, vliegende met eenen olyftak in

den bek naer de arke Noach, met de zinspreuk ecce gratia.

Antwerpen telde dus drie rederykkamers, welke de too-

neelkunst beoefenden. Den 22.° July 1515 trokken zy

gezamentlyk naer het groot Landjuweel te Mechelen, alwaar

vyftien kameren vergaderden. De rederykers van Antwerpen

waren ten getalie van zes honderd mannen , « soo te peerde

» als te voet ende op wagens, alle in eender kleeding en

» dragende eender hoeden , waerom sy den prys behaelden

» van het schoonste inkomen, a Acht Ridders, eenige onzer

Wethouderen en vele liefhebbers vergezelden onze redery-

kers, om van hunne zegeviering getuigen te zyn. » De stadt

Mechelen gaf « toen aen den Hoofdman van den Olyftak

» voor present vier stoopen rynschen wyn. (1) »

(1) Provincie, Stadt ende Distiict van Mechelen, II.« Deel, bl. 383.
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Tot dusverre onze Landjuweelen en Rederykkamers. Wy

zullen den verderen voortgang dezer laetslen elders nagaen.

Maer om ons tafereel van de zeden en gebruiken onzer

voorvaderen te volledigen , moeten wy nog den toenmaligen

toestand van het openbaer Onderwvs afmalen.

Men heeft reeds kunnen merken, dat er in geen der

vroeger aengehaelde Lescheeden, betreffende de stichting

onzer kloosters en geestelyke gemeenten, eenig gewag

wordt gemaekt van scholen of opvoeding der jongheid.

Nochtans mag men vermoeden, dat er te Antwerpen, in de

middeleeuwen , even als in meest al de groole steden der

Nederlanden , kapittel- en abtdyscholen bestonden. Inder-

daed , wy bevinden , dat het scholastersambt reeds ten jare

4 225 (i) bestond; en Diercxsens vermoedt dat hetzelve in het

jaerlin werd ingesteld, alswanneer de herderlyke zorge

over onze bevolking aen het Kapittel werd opgedragen. Van

der Sterre (2) beweert wel, dat onze Norbertynen de jong-

heid onderwezen, honderd twintig jaren vóór alle andere

religieuze orden ; maer daer hy niet zegt welk onderwys

die kloosterlingen gaven, en zyn gezegde door geen historisch

bewys gestaefd is, kan men daeruit niet opmaken, dat er

eene eigenlyke abtdyschool voor de kinderen der burgerklas

bestond. Het waren by ons, zoowel als elders, de Domini-

kaners of Predikheeren en de Franciskanermoniken, die

zich meer byzonder aen de burgerlyke samenleving aen-

sloten; en men zal zich herinneren (3) hoe zeer ons

(1) Zie ons I.« Deel, bladz. 353. — In eene charter van den jare 1219

vinden wy een* Kanonik Simon Scbolasticus genoemd.

(2) Leven van S. Norbertus, bladz. 226.

(3) Zie ons 1,* Deel, bladz. 403 en volgende.

.4
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Magistraet zich beyverde (1243) om de eerste dier orden naer

Antwerpen te lokken en dezelve tegen de aenkanting des

Kapittels te verdedigen. Ook hebben wy reeds gezien (i),

dat de eerste Deken Henricus Nose by testament van i2Vl,

zyne boeken aen de Predikheeren naliet (2) , zoowel als de

Kancnik Nicolaus Yo, vermoedelyk omdat die kloosterlingen

daer doelmatiger gebruik van maekten dan de ambtgenooten

onzer testateurs; namelyk opdat zy die tot gemeen zoo-

wel als tot eigen onderwys zouden benuttigen ; als blykt by

de nadere beschikking van den eerstgenoemden testateur,

die wilde dat de bezitters die boeken ten allen tyde mildelyk

den Kanoniken en den S. Michielsheeren zouden ter leen

geven. In hoeverre die bemoeijingen zich tot het kinderon-

derwys uitstrekten, zou men hieruit niet kunnen opmaken,

ware het zake dat het niet uit andere bescheeden bleek , dat

dit onderwys te dien tyde grootendeels aen het gezag der

geestelykheid was onderworpen.

Intusschen zal het Kapittel zich bepaeld hebben tot het

behouden van het hooge opzigt over het onderwys en

opvoeding, dat is het schoolopzienersambt uitteoefenen

;

en dat de leden der gemeente dit ambt hoog waerdeerden

,

blykt uit een geschil, dat deswegens ten jare 1251 in

M

(1) I.« Deel , bladz. 438.

(2) Zie het testament by Diercxsens, T. I, pag. 299. — De verzameling

bestond namelyk uit het Oud en Nieuw Testament met glossen in 12

boekdeelen. Een boekdeel sententiën of spreuken, dat men voor een

werk van den gever zelf zou aenzien , daer hy sententias meas zegt. had

hy het possessivum ook niet by Testamentum gebezigd. Verder Historias

meas postüatns super evangelia et super acta apostolorum; concor-

dantias predicatorum. Distinctiones Pr. Mauritii et breviloquium in

scriptura : samen zestien boekdeelen.
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huD midden oprees tusschen den meergemelden Henricus

Nose, wettige titularis, en zekeren meester Arnoldus met

eenige andere Ranoniken zyne aenhangers. Deze laetste

betwistte Nose, die door het Kapittel gekozen was, zyn

regt op de bediening, omdat hy, Arnoidus, dezelve tydelyk

had waergenomen of slechts met het voorstellen van eenen

rector of schoolmeester was gelast geweest. De Proost

C. van Parweys (1), na het gevoelen der regtsgeleerden en

van al de leden van het Kapittel gehoord te hebben , gaf

den 1.° Juny 4251 zyn gewysde, bevelende dat het regt

van het opzienersambt over de antwerpsche scholen (ius

conferendi regimen scolarum in Anticerpia) den Kanoniken

van Onze Lieve Vrouwekerk toebehoorde (2).

Het blykt intusschen wel uit eene verklaring des Kapit-

tels , van des manendaghes na sente Bauen dach (5 October)

1304 (3), dat ook de burgerklas, zoo niet de Stad, zich

met opvoeding en onderwys bemoeide ; inderdaed , het

Kapittel verbond zich daerby een in opbouw staende huis,

(i) !n ODS onderhavige originele bescheed staet C. Volgens andere

opgaven hebben wy in onze lyst der Proosten (I.« Deel, bladz. 556)

GoDEFRiDcs of GoBERTus gcschreven , het kan ook wel Carolus zyn.

(2) Zie het gewysde onder de Bylagen.

(3) Rood fluw. priv. Boeck, fol. 6. — Het stuk is zeer onnauwkeurig

in de Oude Topographie, bladz. 180, gegeven: weshalve wy het onder

onze Bylagen hebben opgenomen. Op wat grond Caukerken, welken

Papebrochius (Tom. I , pag. 63) heeft nageschreven , daerby aenteekent

dat de kinderen in die nieuwe school kosteloos moesten leeren lezen

en schryven, hebben wy niet kunnen vinden. Den Scholaster alleen

werd het ten jare 1480 verboden iets van de leerlingen te ontvangen.

Wy gelooven met den schryver onzer Annales , dat de hier bedoelde

school, welke men Papenschool noemde, ter plaetse was gelegen , waer

men te zynen tyde de jonge missendienders onderwees, die by de

processién en lykdiensten meegingen.
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nevens het Papenhuis, tot niets anders dan tot school te

doen dienen; met uitdrukkeiyke voorbehouding dat dezelve

a der kerken en der capittelen recht zoude zyn; » welke

voorwaerde te dezer gelegenheid geenszins te pas zoude

gekomen zyn , waren al de stadsscholen aen het uitsluitend

gezag des Kapittels onderworpen geweest. Immers wy
hebben geene bewyzen dat er in de stad zulke gebouwen

werden opgerigt, die van abtdy of kloosters afhankelyk

waren. Waerom men zich verbond geene zoldering in hel

bedoelde gebouw te doen leggen, laten wy onzen lezeren

Ier bedenking : voor ons blykt daer slechts uit dat de

scholieren onder het bloote dak zaten.

Het zal hier te dien tyde met het oprigten van scholen

toegegaen zyn zoo als te Brussel, alwaer Jan III ten jare 1320

eene charter uitgaf (1), verbiedende het oprigten van lagere

gestichten zonder oorlof van den Scholaster en het Kapittel

dier stad. Wy vernemen daer ook uit, dat de loon der

schoolmeesters ea meesterssen bepaeld was op twaelf schel-

lingen 's jaers te betalen door elk kind, een derde van

dit geld kwam toe aen den opperrector. Er werd tevens

verboden, zonder gemeld verlof, scholen Ie openen op

boete van honderd schellingen; overigens mogt de school-

meester geestelyk of wereldlyk zyn.

Voor onze stad in het byzonder hebben wy slechts

gevonden dat er in de rekening van het jaer \ 324 « twintig

j» scellingen » werden verantwoord, welke « den scolekinde-

» ren ende haren biscop b werden gegeven ; maer het schynt

geenszins dat deze uitgave het onderwys betrof : wy zien

I.

(i) Belgisch Museum, I.« Deel, bladz. 21.
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er niets* in dan een fooiken ter gelegenheid van eenig

kiiiderfeest geschonken; en in de benaming van biscop

degene van den primus of dengenen die zich onder zyne

medeleerlingen had onderscheiden (1).

In de XIV.*' eeuw werd het schoolhouden als een ambacht

of werktuigelyke broodwinning beschouwd, en men noemde

het school- en schryfambacht , soms ook school en kosterie

omdat het lager onderwys in die tyden byzonder de gods-

dienst ten doel had.

Hoe den overgang van het lagere tot hel middelbare, en

van dit laetste tot het hoogere onderwys was geregeld,

zullen wy niet onderzoeken. Het is zeker, dat onze jongheid

der bemiddelde klasse, vóór de oprigting der universiteit

van Leuven, hare studiën te Parys ging voltrekken. Wy vin-

den deswege, dat zekere Antwerpenaer met name Huyghe

de Smit zich in de hoofdstad van Frankryk ging vestigen,

om kostschool te houden, die door zyne stadsgenooten werd

bezocht; en dat hy by zyne overkomst in de vaderstad ten

jare 1404 wel werd onthaeld (^2). Men heeft reeds gezien (3)

dat onze Magistraet zich dier uitlandsche opvoeding toege-

negen toonde, wanneer zy ten jare U25 den sekretarisklérk

naer Parys zond, om zich tot het bedienen van zyn ambt

(1) In de stadsrekening van i40t leest men : Aen Meester Boeden

,

de Sankmeesler, die de koralen leert zingen, iiij s.

(2) Item , XX daghe in meye dat meester Huyghe de Smit van Pariis

comeu was, daer goeder lieder kinderen van hier mede woenen ende

ter scolen legghen, ende selve oec van eenter stad gheboren es, die

men presenteerde ij ghelten wits wiins uten galeycn , ende ij ghelten

roets wiins uier Eyke, beide van vj gr. de gheit, quam tsamen ij sch.

gr. vl. (Rekening van 1404).

(3) Zie ons II.« Deel, bladz. 442.

bekwaem te maken. Voorzeker gevoelde men onder de

regering van het huis van Bourgondië de behoefte van het

aenleeren der waelsche tale. Vermoedelyk gingen er ook

anderen naer de beroemde stadsschool van Zwolle, bestuerd

door den vermaerden Jan Gele , omtrent wien Thomas

a Kempis berigt , dat zyne school door wel acht honderd

a duizend kweekelingen bezocht werd , waeronder ook

Brabanders en Luikenaers waren.

Keeren wy terug tot den toestand van ons stedelyk

schoolopzienerschap, welke ons eenigzins tot de kennis

desgenen van het lagere volksonderwys kan leiden.

Hierboven hebben wy gezien hoe nauw onze kapittelheereii

in de XUI.*' en XIV.** eeuw gezet waren, op het behoud van

het hooge gezag over opvoeding en onderwys. Waeruit mag

dan ontstaen zyn, dat zy later aen dit gewigtige beheer ver-

zaekten? Kwam dit by verwaerloozing, of door het afschaffen

van het scholastersambt ? Niets is ons desaengaende geble-

ken; maer het ware niogelyk dat de verslapping der regel-

tucht onder de Kanoniken, waervan wy reeds gewaegden,

die afschaffing te wege bragt. Hoe het zy, de bloedige on-

lusten van 1477 waren hun komen leeren, dat hunne zorge-

loosheid minstens mede had gewerkt tot het opkomen der

quaey wereld. Dit bekenden zy wel uitdrukkelyk in hunne

kapittelvergadering, den 14." April d480 ter herstelling van

het scholastersambt gehouden. De vergadering herinnerde

te dier gelegenheid den bloeijenden staet van ons schoolwe-

zen vóór de afschaffing van het ambt ; en verklaerde onbe-

wimpeld dat men sedert dien , ten gevolge van de straffeloos-

heid, het verderf van zeden en het slecht gedrag der scholieren,

de grootste onheilen, schaden en lasteringen te betreuren had.

DEEL m. 64
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In vroeger tyden was hel scholastersambt eene gees-

telyke waeidigheid : thans werd er besloten, datheteen-

voudiglyk eene bediening, een post zoude zyn, om welken

te bekleeden het priesterschap niet meer uitsluitend zou

vereischt worden. De benoeming was voor het leven lange;

maer de titularis was gehouden gedurig by de kerk te

verblyven , of zelden en niet zonder wettige redens afwezend

te zyn; en deze verpligting, zoowel als de herhaelde mael

genomen maetregels tegen de afwezigheid in het algemeen,

schynt de oorzaek der wyziging in het ambt, met betrekking

tot de hoedanigheid van den persoon , te kennen te geven.

In geval van afwezendheid moest deChoordeken den titularis

doen vervangen. Ook was het niet meer als voorheen een

loutere eerepost. Den Scholaster werd voortaen eene jaer-

wedde toegelegd, bestaende in de prebende eener kapel-

lany. Meester Ambrosius van Dynter werd tevens, als de

bekwaemste en verdienstelykste onder de Kanoniken, tot

den post gekozen; en het besluit werd in al zyne beschik-

kingen door Joannes de Burgundia, Bisschop van Kameryk,

bekrachtigd, by brief gegeven te Brussel den 19.° derzelfde

maend.Deze maetregel moet allezins eenen heilzamen invloed

op onderwys en opvoeding hebben uitgeoefend (i),

Intusschen was de Kapittelschool de eenigste waer men

latyn leerde; en by het besluit den 21.° December 1521,

gemeenschappelyk door het Kapittel en het Magistraet

genomen, verneemt men, dat onze poorters en ingezetenen

tot op dit tydstip nog hunne kinderen buiten ter schole

zonden. Om dit ongemak te verhelpen, werd door gemeld

besluit den kerkmeesteren van de Burgt-, S. Joris- en

S. Jacobskerk geordoneerd, elk in hunne parochie eene

school opterigten, en daertoe het lokael met eene onder-

wyzerswooning aenteschaffen en te onderhouden.

Men ziet verder in de ordonancie, dat het meergemeld

kapittelbesluit van 1480 tot grondslag der nieuwe schik-

kingen wegens het stralFen en het aen- en afstellen der

onderwyzers was genomen; maer welke de nieuwe bepa-

lingen waren, die de tydsomstandigheden vereischten, dit

kan uit de vergelyking niet opgemaekt worden. Om in 1521

bevoegd te zyn tot het schoolmeestersambt, moest men

redelyk oud wezen om de kinderen te leeren scienciën,

sanck ende andere goede manieren. De opperschoolmeester

van O. L. Vrouwe stelde gezamentlyk met den opperkerk-

meester de kandidaten voor aen het Kapittel , dat de benoe-

ming deed, den onderwyzer zynen eed afnam, en onder

welks jurisdictie en correctie hy stond.

Wat de ouders betrof, dezen stond het altoos vry hunne

kinderen naer de stadsscholen te zenden, waer het hun goed

dacht, ter uitzondering van degenen die latyn wilden leeren.

Ook moest het Magistraet een edict uitgeven, waerby het op

zekere pene zou verbieden iemand binnen de stad den jon-

gelingen anders te leeren dan dietsche of walsche boecxkens

zonder eenig latyn. Het schynt dus wel dat de byzondere

schoolmeesters zich in vroegere tyden ook met het

latynsche onderwys bemoeiden (J).

Dusdanig was dan in onze stad de toestand van het

(1) Zie den kapittelakt onder de Bylagen. Het blykt daerby dathet

schoolopzigt slechts een gedeelte der bediening vaa den Schoiaster was. (1) Zie de ordonancie by Diercxsens, Tom. Hl, pag. 343 sqq.
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schoolwezen tol op het tydstip dat de Luthersche leer hier

begon intedringen, alswanneer hel hooge bestuer de eerste

maetregels nam tegen het invoeren der schriften van dien

geloüfshervormer, en tevens met meer strengheid ten opzigte

der schoolmeesters begon te handelen, zoo als wy in het

volgende tydvak zullen zien.

I

B Y L A G E N.

BYLAGE A. i:

CHARTERS VAN S. MICUIELSABTDY.

N. 1 . — Het patroonaet der kerk van Mere wordt door den

Schoutet Remerus van Kiel, volgens het gewysde van

scheidslieden in den zybcuk mn O. L, Vrouwekerk , aen de

S. Michielsabtdy toegewezen, 15 September 1272 (Bladz. 6).

Nos Remerus diclus de Kyle , sculletus Anlwerpiensis et fmium

adiaceiitium a domino duce Brabantie constituti, Nolum facimus

vniuersis presens scriplum inspecluris quod, cum olim inter viros

religiosos abbatem et conuentum sancti Michaelis in Antwerpia»

premonstralensis ordinis, ex vna parte, et dominam Margaretam,

relictam viri nobilis quondam lohannis de Mere, ex altera, super

iure patronatus ecclesie de Mere, in curia Leodiensi aucloritate

ordinaria aliquandiu liligatum fuisset , et tandem adhortatu bono-

rum in arbitros compromissum, et super conditionibus prolatis in

arbitrio a partibus hinc et inde seruandis, publicum fuisset instru-

mentum confectum. Anno domini m. cc. Ixxij in vigilia exaltalionis

i'

m
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sancte crucis existentes Antwerpie , in ecclesia beate Yirginis , in

parte australi, comparuerunt tune temporis coram nobis dominus

abbas et prepositus predicti mouasterii, pro se et suo conventu, ex

vna parte, et predicta Margarita cum lohanne, filio suo, et homiuum

(sic) ducis , ex altera , volente eadem Margarita finem imponere

conditionibus eam tangentibus, in predicto instrumenlo contentis

,

et se ad hoc offerente, predictum iDStrumentum in publicum

produci fecimus et exponi, quo exposito secundum senteDliam

hominum ducis, qui presentes fuerunt cum consilio scabinorum

Antwerpiensium, videlicet Arnoldi Campsoris, Willelmi de Dilf et

lohannis de Eist, processimus in negocio memorato. Cumque abbas

memoratus cum suis sequacibus dubitaret vtrum dictus ïohaoDes,

filius dicte domine Margarete , annum complesset xiiij , requisito

iudicio hominum predictorum domini ducis, per quem modum
dictus abbas super etate legitima memorali lohannis certior

redderetur, illorum dictaute sententia , duo de dictis hominibus

,

sub iuramento fidelitatis prestito, qua suo domino tenebantur,

requisiti testificari deberent
, quod plenarie idem lohannes annum

complesset xiiij , quod publice protestati sunt in presentia astantis

multitudinis. Cuius causa sepedictus lohannes, tactis manu sacro-

sanctis , corporale prestitit iuramentum
, quod possessionem pre-

dicte ecclesie sancti Michaelis in ecclesia parochie de Mere, cum

suis attinentiis, nee deinceps perturbaret, nee infringere conaretur,

quod iurauit, sed eam in perpetuum illibatam conseruaret. In

cuius rei testimonium sigillum nostrum et sigilla predictorum

scabinorum Antwerpiensium ad munimen presentibus sunt ap-

pensa, et ut omnis scrupulus in posterum amputetur, et calumpnia,

que possent super hiis suborriri , nos abbas et conuentus predicti

notum facimus vniuersis , quod nos , recepto a sepedicto Tohanne

corporali iuramento, quod deinceps domum nostram in possessione

predicte ecclesie de Mere non lederet nee turbaret, sed eam in

perpetuum illibatam conseruaret ab obligatione, qua predicta

domina Margarita nobis in arbitrii prolatione et fideiussoria

eautione tenebatur astricta, tam ipsam quam plegios super hoc

constitutos, penitus absoluimus et quitos clamamus, et eos tenore
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presenlium denunciamus absolutos. In cuius rei testimonium

sigillum nostrum vna cum sigillo conuentus nostri presentibus

duximus apponendum , ad indicium veritatis premissorum et me-

moriam rei geste. Actum et datum ut supra.

Cartularium S. Michaelis. Hs. ter Bour-

gondische Bibliotheek , fel. lij verso.

N. 2. — Hertog Hendrik I schenkt den landbouwer van

Maria Magdalena te Borgerhout den vrydom van alle lasten

en kargelden, 7 October 1214 (Bladz. 4).

Henricus , dei gratia , dux Lotharingie , Chrisli fidelibus ad quos

hec scriplura peruenient in perpetuum. Notum esse volumus quod

nos mansionarium in Borgerholt, agricolam sancte Marie Magdalene

Antwerpie, quicumque fuerit, liberum dimisimus ab omni exactione

et ab omnibus redditibus que a carrucis exigi solent, ut ab eo uel

horum requiratur, et libere permaneat in perpetuum. Hoc autem

amore dei , spe salutis eterne concessimus et litteras has in testi-

monium dedimus sigilli nostri munimine roboratas. Actum anno

dominice incarnacionis m. cc. xiiij Nonis Octobris, apud Antwer-

piam. Testes Giselbertus prior, Frater Arnoldus , Frater Sigerus

,

Canonici S. Michaelis , Arnoldus de Wesemala , Arnoldus dapifer

de Rotslar, Sigerus notarius, Henricus Bruiere et alii plures.

Cartularium S. Micliaelis , fol. xiij.

N. 3. — Bouwing der muren van het klooster,

in Oogst 1235 (Bladz. 20).

Henricus, dei gratia, dux Lotharingie, vniuersis hominibus suis

burgensibus ceterisque presentes litteras inspecturis salutem et

omne bonum. Noveritis quod Abbalem et Capitulum beati Michaelis

in Antwerpia licenciauimus coustruere muros circa ambitum

claustri, vbicumque voluerint, et super hoc eisdem litteras nestras

patentes in testimonium dedimus. Actum anno domini m. cc. xxxv,

dominica post Petri ad vincula.

Cartularium S, Michaelis, fol. xij.

!'
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N. 4. — Jan Crispeel en Jacob Lyons geven den Abt en het

klooster van S. Michiels volle kwitancie over het bouwen

van den muer tusschen het klooster en het Veehof, ten

jare 1302 (Bladz. 20 en 21).

TVos Nicholaus de Winengheem et lohannes Pape , scabini Ant-

werpienses , notum facimus vniuersis presentes litteras inspecturis

qiiod, in noslra propter hoc presentia personaliter consiitutus,

lohannes dictus Crispeel , super conuentione inter religiosos viros

abbalem et conuentum monasterii sancti Michaelis Antwerp. ,
ex

vna parte, et ipsum lohannem Crispeel et lacobum Lyons, ex

altera, de muro construclo inter dictum monasterium et Veehof,

ipsos religiosos quitos clamauit , recognoscens idem lohannes

Crispeel, pro se et lacobo, socio suo, igitur esse ex parte diclorum

religiosorum virorum plenarie satisfactum et solutum; promittens

eliam sepediclus lohannes Crispeel dictos religiosos viros ex parte

dicti lacobi de dicto muro indempnes obseruare. In cuius rei

testimonium nostra sigilla presentibus litteris sunt appensa.

Datum sabbato ante divisionem apostolorum, anno domini mille-

simo COC. secundo.

Cartularium S. Michaelis, fol. Ixviij,

N. 5, — hannes Canis, Deken van S, Rombouts van Meche-

len, beslist dat de S. Michielsheeren , alhoewel zy twee kerk-

hoven hebben, de herwyding slechts van één moeten betalen,

dat door gewelddadige bloedvergieting was ontheiligd geweest,

in October 1280 (Bladz. 20).

Uniuersis presentes litteras visuris lohannes dictus Canis,

decanus ecclesie beati Rumoldi Machliniensis , et capellanus

reuerendi patris domini I. dei gralia Cameracensis episcopi,

Salutem in domino. Noueritis quod cum reuerendus pater ac

dominus I. dei gratia Camerac. episcopus. cimiterium sancti

Michaelis Antwerp., violatum per sanguinis effusionem violentam,

reconciliasset, et dicte ecclesie sancti Michaelis ex parte dicti

M
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domini episcopi obiectum fuisset, quod domino episcopo procuratie

solui deberet a dicta ecclesia sancti Michaelis de duplice recon-

cilialione, eo quod ad ecclesiam sancti Michaelis duo cimiteria

spectarent, per ipsum dominum episcopum reconciliata. Frater

lohannes de Rotchelaer, canonicus dicte ecclesie sancti Michaelis

et procurator, contrarium dicens nisi solum cymiterium violatum

et illud reconsillatum fuisse, licet duo cymiteria ad eandem

ecclesiam sancti Michaelis spectare dinoscantur. Unde prefatus

dominus episcopus, inquisitione facla et veritate perscrutata , dixit

et voluit esse se contentum vna reconsiliatione, in memoriam pre-

missorum. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus

litteris est appensum. Datum anno domini m. cc. Ixxx. dominica

ante festum omnium sanctorum.

Cartularium S. Michaelis, fol. Ixxij verso.

' 1.1

N. 6. — Brief van Hertog Jan II aen de Schepenen van

Antwerpen, becelende dat deze aen het klooster van S. Michiels

zullen vergoeden de schade door het graven der nieuwe vesten

aen hen toegebragt, Januarius 1299 (Bladz. 20).

lohannes, dei gratia, dux Lotharingie, Brabantie el Lymburgie,

Uniuersis scabinis uille Antwerp. salutem in domino. Ex parte

religiosorum uirorum , abbatis et conuentus monasterii sancti

Michaelis in Anlwerpia , nobis est monstratum «luod per munimen

uille noslre , siue fossatum ipsis non modicum intulislis dampnum

et grauamen , super quo eisdem promisistis satisfacere secundum

estfmation^m proborum, quod nondum adimplestis. Quare vobis

precipiendo mandamus et volumus quatinus dictis reUgiosis de

premissis dampno et grauamine satisfacere studealis indilate,

ne per defectum satisfactionis dicti religiosi querimonias de nobis

in presentia uostra facere compellanlur. In cuius rei testimonium

sigillum nostrum presentibus litteris est appensum. Datum anno

m. cc. nonagesimonono , mense lanuario.

Cartulanum S. Michaelis, fol. xij.

DEEL III. ^
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N. 7. — Egidius, Abt van Eename, en het klooster, verkoopen

hunne allodiale goederen y dat m, het hof van Eechove, (e

Deurne met zyne toebehoorten en regten, aenJan vanDeurne,

zoon van Nikolaes van Deurne, 1318 (Bladz. 11).

Uniuersis presenles lilteras inspecluris Egidius, pennissione

diuina abbas monasterii Eyhamensis, Ordinis sancti Benedicti,

Cameracensis diocesis , lotusque eiusdem loei conuentus salutem

iD domino sempiternam cum notilia veritalis. Nouerint vniuersi

quod cum nos et nostrum mouasteriura, occasione guerrarum quas

viri nobiles et potenles in patria et terra, in qiiibus dictum nostrum

monasterium si turn est, et locis vicinis, et specialiter domini comités

Flandrie el Hanonie diutius habuerunt ,
grauatos multipliciter et

oppressos , necessitas compulisset ad grauissiraa debitorum , tam

vsurarum quam aliorum onera subeunda, ex quibus dictum nostrum

monasterium tante ruine subiacet periculis euidentibus et notoriis,

quod nisi convenientibus remediis et specialiter per venditionem

heredilatis dicti nostri monasterii ad perpetuitatem, ad summam

trecentarum librarum parisiensium, annui et perpetui redditus,

succurratur, oportebit nos omnes et singulos tamquam exules et

vagabundos dictum monasterium exire et relinquere pro tempo-

ribus perpeluis desolalum. Cumque in capitulo nostro, propler hec

specialiter congregato, plures inter nos tractatus babuissemus,

quibus modis et viis tante ruine nostri monasterii et taniis

euidentibus periculis obuiare possemus, et qualiter dicto nostro

monasterio possemus succurrere , habita inter nos super hec

deliberatione diligenti , tandem , attentis et consideratis omnibus

et singulis tractatibus et viis, ac aliis circa premissa attendendis

et considerandis , de unanimi omnium et singulorum noslrorum

consensu, pro vtilitaie dicti nostri monasterii venditionem pre-

dictam fieri elegimus. Super qua quidem venditione ex causis

prediclis facienda licentiam et cousensum, ac etiam decretum

vener. et discrelorum virorum et dominorum vicarium generalium

in spiritualibus et temporalibus reverendi in Christo patris ac

domini nostri, domini P. dei gratia Gamerac. eplscopi in remotis
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agentis , nobis curauimus procurari , prout hec in litteris super

hec confectis plenius continetur : vendidimus igitur et necesse

habuimus vendere ex causis predictis, de voluntate , consensu et

per decretum eorumdem vicariorum, dilecto nostro lohanni de

Dorne, filio nobilis viri domini Nicholai de Dorne, militis, et

dictns lohannes legitime comparuit erga nos pro certo, iusto ac

suflicienli prelio, bona nosira allodialia , videlicet, mansionem

seu curtim nostram sitam ad locum dictum ten Eechoue , in paro-

chia de Dorne, prope atrium ecclesie de Dorne, cum omnibus et

singulis pertinentiis et iuribus suis, videlicet, lerris, pratis,

pastoragiis ac aliis quibuscumque ,
qualitercumque seu quo-

cumque nomine censeantur , tam sicco quam in humido , spectan-

libus ad eamdem , sub modo , forma et integritate , in omnibus et

per omnia ,
quibus Ratharina, relicta quondam Sanwelli, et dictus

quondam eius maritus dum viuebat dicta bona a nobis tenuerunt,

et quibus eadem dicta relicta a nobis lenet ad presens. Quod

quidem pretium emptionis et vendilionis diclorum bonorum dictus

lohannes nobis vel nostro mandato, ad opus nostrum legitime

persoluit et deliberauit in denariis paralis et bene numeratis,

recognoscenles de eodem prelio nobis fuisse et esse plenarie

satisfactum. Ita quod de eodem nos lenemus pro contenlis et

pagatis, et dictum lohannem suosque heredes seu successores

quitamus integre de eodem ; recognoscenles etiam dictum pretium

in euidenlem vtililatem et eminenlem necessilatem nostram et

monasterii nostri predicti inlegraliter fore conuersum. Que quidem

bona omnia el singula religiosus vir dorainus Stephanus de Pratis,

dilectus commonachus noster, habens quoad hec et alia a nobis

polestatem ,
plenarie et speciale mandatum ,

proul ex procuralore

super hec confecto,sigillis noslris sigillato, plenius apparet, tanquam

procurator noster contulit predicto lohanni de Dorne, nomine

procuratoris, pro nobis et nomine nostro, cum debila renuncialione

et effestucatione soUempni, pro recto allodio lenendum et perpetuo

possidendum sub modo, forma ac integritate prediclis. Promiltendo,

nomine quo supra, predicto lohanni rectam warandiam de pre-

missis, adhibilis siquidem in premissis sollempnitalibus omnibus

1*1
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et singulis, que in talibus solent et debent adhiberi. Quem qnidem

contractum emptionis et venditioDis, nocnon collationem dictorum

bonorum cum warandia, ut premittitur, faclos et habitos laudamus

et approbamus pro nobis et nostris successoribus ; et in beo con-

sensum nostrum pariter et assensum adhibere, beniuole et accepte

promittentes eosdem firmiler et inuiolabiliter obseruare, absque

aliquo modo coutraueniendi per nos uel per alium aut alios in

futurum; promittentes etiam dicto lohanni rectam warandiam

de bonis predictis. Si vero nos uel successores nostros premissa

nel eorum aliqua in posterum aliqualiter contrauenire uel attem-

ptare contingeret, quod absit, et ipse lohannes uel lator presentium

litterarum seu copie earumdem autentice sigillate, pretextu huius

custus uel expensam fecerit seu dampna incurrerit, quoquomodo

ius suum in premissis prosequendo , omnis custus , expensas et

dampna huiusmodi promittimus pro nobis et nostris successoribus

predicto lohanni, uel suo nuneio, aut beredibus suis uel sno

nuncio refundere et resarsire simplici suo dicto absque alterius

probationis onere declarandum. Et, quantum ad hec, obligamus

niuersa bona nostra et nostri monasterii , mobilia et immobilia,

presentia et futura, vbicumque etiam consistentia, aduersus quos-

cumque iusticiarios seu indices ecclesiasticos uel mundanos. Re-

nunciantes in omnibus et singulis supradictis, exceptis doli mali

lesionis deceptionis in factum actioni exceptioni rei. Ita non

geste seu non facte deceptioni ultra dimidium iusti pretii exceptioni,

non numerate, non solute, non tradite pecunie ei , etiam quod in

posterum dicere non possimus quod denarii dicti pretii recepti,

per nos non sunt positi uel distributi in vsus necessarios et vtiles

nostro et monasterii nostri predicti beneficio restitutionis in inte-

grum, omni iuris auxilio tam canonici quam ciuilis, omnibus

priuilegiis, statutis, consuetudinibus,. gratiis et immunimentis

impetratis et impetrandis , a quoquam concessis etiam et conceden-

dis iuri dicenti generalem renunciationem non valere debere, ac

generaliter et specialiter omnibus et singulis causis et rebus

vniuersis , que nobis contra premissa uel eorum aliqua prodesse

possent, et dicto lohanni uel eius beredibus seu successoribus

\
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nocere uel obessc ,
prolilenles quod in omnibus et singulis supra-

dictis debila iuxla sollempnilas est seruala. Rogantes insuper reue-

rendum in Chrisio patrem ac doiuinum nostrum , domiuum P.

,

dei gratia vener. Cameracensis episcopum, ut premissa omnia et

singula laudare velit et approbare, ac auctoritate sua ordinari

confirmate; quodque nos per censuram ecclesiasticam , si uecesse

fuerit, compellat seu compelli facial ad pleuam obseruaniiani

omnium et singulorum prediclorum. In quorum omnium et sin-

gulorum predictorum testimonium perpetuum et munimen , nos

abbas et conuentus predicti sigiila nostra presentibus Utteris

duximus apponenda. Datum anno domini m. ccc. xviij , Sabbato

post festum Petri et Pauli apostolorum.

Cartulariwn S, Michaelis, fol. xjx verso.

N. 8. — De AhtEgidius, en het klooster van Emame , ver-

koopen aen den Abt en het klooster van S. Michiels alle

hunne goederen en inkomsten te Deurne en daeromtrent,

50 Juny 1318 (Bladz. H).

De aenvang en de beweegreden der verkooping als hicrvoren.

Nos vendidisse , effestucasse et tradidisse ac perpeluo

quitasse profitemur, bene, rite et legitime, tenore presentium,

pro nobis et nostris successoribus, viris religiosis, abbati et con-

ventui monasterii sancti Michaelis Antwerpie, ordinis premon-

stratensis, Cameracensis diocesis, omnia bona, terras, fructus,

census, redditus, decimas, obuentiones, prata, piscarias, minores

iusticias, possessiones , districtus et ius mansionariorum et alia

,

quocumque nomine censeantur, que possunt sub estimatione et

venditione venire, que habebamus et possidebamus , seu habere et

possidere debemus, possumus et noscimur, in villa seu parochia de

Dorne , de Borsbeke, de Wezele, de Winegheem, de Wommelgheem

et de Merxem , dicte Cameracensis diocesis, cum omnibus terminis,

appendiciis et pertinenciis ipsorum bonorum in villis seu parochiis

antedictis, tolumque ius et iurisdictionem, quocumque titulo,

possessione , iure seu nomine ad nos spectent seu pertineant , uel

' 'ï
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assequi possumus el debemus, et quicquid iuris, possessionis, pro-

prielatis, vtiliialis el dominii uel quasi habemus seu habere posse-

inus in predictis, ulpote bona nobis minus valentia el magis expe-

dienlia ad vendendum pro causis antedictis , decima frugum ,
quam

coniparauimus erga nobilem virum dominum Godefridum de Bra-

bantia, que de Golsenhoue wlgariter nominatur, el eliam houa,

dicla len Eechoue, nobis relentis dumtaxal el exceplis in parochia

de Dorne supradicla, estimatione inlerueniente el fideli prelio

ducenlarum ac deeem et septem librarum el deeem solidonim

grossorum turonens. regalium, iam ab ipsis abbate et conuentu

dicli monaslerii sancli Michaelis nobis integraliler in bona monela

et legali persoluto et conuerso in solulione grauiorum debitorum

nosiri monaslerii supradicli. Cum super hiis iuris solemnilate

seruala nullus pro dictis bonis tantum nobis offerret, quantum dicli

abbas et conuenlus sancli Michaelis nobis obtulenint et legitime

persolueruni Datum anno domini m. ccc. xviij , feria

terlia post feslum beatorum Petri et Pauli apostolorum.

Diercxsens, Tom. Il, pag. 24, stelt dezen

verkoop op 1308. Zoo doen ook Le Roy

en Miraeus, die by gevolgd heeft.

N. 9. — De Ridder Jan mn Deurne verpandt zyn goed ter

zekering eener bezetting van wylen zyn vader , tot het doen

eener reis naer het H. Land, 17 Maert 1544 (1345 n. s.)

(Bladz. 10).

Wi Willem Limpiaes ende Willem de Moelnere , scepenen in

Antwerpen , maken cont dat vore ons verlyde ende bekende een

eersam man , Myn her Jan van Dorne , ridder, d'oude , alse van

viue ponde groeten ouden torn. die Myn her Nicliolen van Doerne,

wilen syn vader gaf ende besette le hulpen tote ere (1) zeeuaert ten

heileghen lande wert, ende daertoe van xl. s. groeten ouden

tornoysen , die wilen Jan van Beienghen , syn ouderuader , oec gaf

(I) Eenre, verbuiging van eene.

i
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ende besette tote der vors. zeeuaert , alsoe die selue Jan vore ons

verlyde. Ende omme dal de selue Myn her Jan begherde ende

woude, om dat de tyd lidende es ende de menschen sterflec syn,

dal de vors. ghiften niet verdonkert noch verroekeloest en worden,

mar dat sijns voers. vaders ende ouderuaders vlerste willen hier

in volvult werden ende voertganc hebben souden , soe scUe hi

daertoe ende verbant inden handen eens religieus mans, ons heren

Willems , abd nu des cloeslers van sente Michiels in Antwerpen

,

syn goed, gheleghen in Dorne, datmen heet Ten Nesse, met dat

daertoe hoert, dal Noul Oem nu wint, alsoe wi verstaen : dats te

welene, ouer neghene scellinghe ouder groeten lom. iaerleker

renten, le heffene alle iare den vors. abd, die daer nu es ende

die daer namaels sijn zelen, vanden voers. goede Ten Nesse, alsoe

dal si iaerlecs dese voers. rente gheuen selen den armen om Gode

vore de zielen sijns vaders ende ouderuaders die voreghenoemt

sijn, ende vore die ziele des selfs her Jans, met desen vorwaerden :

wart dat ene zeuarl worde , ende dan die erfghenamen die daer

toe hoeren dese vors. seuene ponden ouder groeten tornoyse

gheuen wouden ende gauen in ghereeden ghelde, toter vors.

zeeuart , met rade ende goetdunkene des abds die dan ware inden

voers. cloester, dal dan die erfghenamen hore hand slaen souden

ane tvors. goed Ten Nesse , ende des van dan voert ane vrielec

ghebruiken ; ende dan soude dii selue goed ontbonden sijn vanden

voers. neghene scell. ouden groten torn. tsiaers. Ende wart oec

dat die erfghenamen dan de voers. seuene ponden ouder groeten

lom. niet gheuen en wouden noch en gauen
,
ghelyc voerscreuen

es, loten voers. orbore, soe soude die abd des vors. cloeslers, die

dan waren , dese vors. seuene ponde groeten ouder torn. selue

gheuen toten vors. orbore ; ende soe soude hi ende sijn conuent

dit voers. goed Ten Nesse hebben ende behouden gheheelec ende

al alse hore proper goed teeuweleken daghe, ende horen vrien

wille daer met doen, sonder wedersegghen ende calaenge van

iemanne. In kennessen van desen letteren beseghelt met onsen

zeghelen. Ghegheuen int iaer ons heren alsmen screef m. ccc. xl

ende iiij, op senle Ghertruden dach inde maenl vant Merte.

Cartularium S, Michaelis, fol. xxx.

!
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jj[. -10, — Verklaring van Schepenen^ dal de Abt en het

klooster van S, Michiels tot de vryheid van Antwerpen

behooren, en dat zy van alle tyden de privilegiën en vry^

heden dr poorters genoten hebben, en schuldig zyn te

gebruiken, gegeven in 1543 (Bladz. 10).

\Vi scepenen ende ghemeinen raed vander stede van Antwerpen

maken cont ende kenlec alle den ghenen die dese letteren selen

zien of hoereu lezen , dat religiose ende eersame liede den abdt

ende conuent des cloeslers van Sente Michiels in Antwerpen

behoren ter vriede der stede van Antwerpen , ende dat si altoes

ghebroken hebben ende sculdech sijn te ghebrukene alle dier

priuilegien ende vriheiden dier wi ende onse niedeporlere sculdech

sijn te ghebrukene. Ende in kcnnessen daer af hebben wi der

Slede zeghel van Antwerpen ane deze letteren doen hanghen.

Ghegheuen int iaer ons heren alsmen screef ni. ccc. xl ende iij

,

op alder apostelen dach.

Cartularium S. Michaelis , fol. xcjx verso.

Zie Sanderus, Chor. Sm. S. Mich., cap. IV.

^, ii. — De S. Michielsheeren verkrygen van den Abt van

Premonstreit, om , benevens het Kapittel van O. L. Vrouwe,

op de hooge feestdagen en in de processiën, zoowel in hunne

kerk als elders den overrok en de aumusse te mogen dragen ,

31 Met 1343 (Bladz. 26).

lohanues, dei paciencia premonstratensis abbas , religiosis et

dilectis sibi in Christo filiis priori in conventui monasterii S. Mi-

chaelis Aniwerpiensis salutera et sinceram in domino caritatem.

Ut in precipuis festivitalibus et aliis processionibus, tam in veslra

ecclesia quam eliam alibi, vna cum capitulo ecclesie beate Marie

Antwerpiensis suppelliciis et amuctiis tociens quociens hoc fuerit vti

possilis de cetero vobis ex legali causa nobis expressa et ex speciali

gratia concedimus per presentes, nostro sigillo in testimonium super

eo sigillatas. Datum Anlwerpie anno domini millesimo tricentesimo

quadragesimo tercio , in craslino sancte trinitatis.

Cartulanum S. Michaelis, fol. c. xxvij verso.

¥
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N. 12. — Kwitancie van dertig pond vlaemsch, door den Abt

van S. Michiels aen Roberlus van Geneve, Bisschop van

Kanierykf geleend, den ^2.^ April 1369 (1370). Robertus van

Geneve is degene die in 1378 tot Paus werd gekozen, en den

naem van Clemens Vil nam (II.' Deel, bladz. 314).

Nos Robertus^ dei gratia, Cameracensis episcopus, recognoscimus

decepisse et habuisse a religioso viro abbate sancti Michaelis

Antwerpiensis, nostre diocesis, pro caritatiuo subsidio graciose

nobis concesso per manus dilecii noslri decani xptianitatis dicti

loei, XXX Libr. par. monete Flandrie, tali conditione adiecta,

quod si contingeret nos occasione predicta a domino nostro papa

aliquod subsidium a nostris subditis impetrare, quod dicta pecunie

summa cedat dicto abbati in solutum. Datum in Pamella nostre

dyocesis sub nostro sigillo tesiimonio premissorum , die secunda

mensis Aprilis , Anno domini m. ccc. Ixjx.

Cartularium S. Michaelis, fol. o. xxjx verso.

'n
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BYU6E B.

STUKKEN BETREFFENDE O. L. VROÜWEKERK.

N. 1. — Nalezing over de palen der antwerpsche parochie, en

hare verdeeling tusschen de Kanoniken van O, L. Vrouwe

en S, Michiels,

H

Wy hebben gezien dat, wanneer Godfried van Bouillon de Kano-

niken instelde, de geheele antwerpsche parochie onder hun gebied

stond; en dat, wanneer zy naer O. L. Vrouwe overgingen, dezelve

tusschen degenen van deze kerk en die van S. Michiels verdeeld

werd. Er blyft te bezien welke de palen dier parochie , ten tyde

der aenkomst van djen H. Norbertus waren. Wy vinden vooreerst

,

by Miraeus (Notitia ecclesiarum Belgii) dat de kameryksche Bis-

schoppen , niet alleen de kapelle van S. Walburgis , niaer ook

O. L. Vrouwe- en S. Michielskerk vermelden, als in de Burgt van

Antwerpen gelegen zynde; en dat zy dus onder den naeni van

Bui^t, de gansche antwerpsche parochie begrypen, zoowel binnen

als builen de muren vóór de vergrooting van het jaer 131 i, als-

wanneer de grond der Abtdy aen den Scheldekant byna tweemael

zoo breed was als zyne uitgestrektheid ooslwaerts.

Wanneer men dus den naem van Burgt in den nauweren zin

neemt, weet men, dat daer slechts die kleine hoogte door verstaen

werd , op welke S. Walburgiskerk stond , die door de Burgtgracht

omringd was, en daer in het midden van breede moerassen
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lag afgezonderd , vóór dat oost- en zuidwaerts de dyken werden

«ele^d , om naer Deurne en naer den Oever te gaen , over welke

laetste vlakte de weg naer S. Martenskapelletje was, dat men

meent door den H. Amandus gewyd te zyn geweest. Op dien

heuvel predikte in de VH." eeuw de H. Eligius. Aldaer ook, of,

als men anders zegt, infra caslrum Anivcrpis super fluvium

Schalde, of, in Anluerpo, bouwde die Heilige in dezelfde eeuw

de kerk aen de HH. Apostelen Petrus en Paulus toegewyd. Men

mag denken dat het omtrent den tyd van dien Apostel , en van den

H. Willebrordus was , dat de omliggende ruime moerassen , van

lieverlede uitgedroogd , begonnen bewoond te worden , en mogelyk

met muren en grachten werden omringd. Wy zeggen mogelyk,

want men mag iwyfelen of dit vóór den inval der Noren in de IX.*

eeuw, plaels had; ja zelfs is het te gelooven, dat men aen die

versterking van de buitenburgt slechts heeft gedacht na den

slrooplogt der Noordmannen , alswanneer men zich tegen hunne

terugkomst wilde beveiligen.

Geheel deze vlakte dan, en de huizen die er nog mogten

bestaen aen de oost- en zuidzyde derzelve , langshenen de dyken

die wy boven genoemd hebben , was de parochie van Antwerpen,

alswanneer de Noordmannen in het jaer 882, volgens Sigebertus,

geheel het land van Braband , omtrent den Scheldeslroom te vuer

en te zwaerd verwoestten ; en bygevolg ook geheel Antwerpen of al

wat men toen onder dien naem begreep, van waer, zoo men zegt,

zy langs het Schein naer de stad Deurne optrokken, daer zy

het Fredegandusklooster afbrandden en ten gronde verdelgden.

Na den aftogt der Noordmannen , kwamen de Burgtbewooners of

burgers, die de verwoesting hadden mogen ontvluglen , allengskens

terug, en ondervonden dat zy in de enkele muren hunner Burgt,

hoe sterk die ook waren , niet genoeg beveiligd waren legen die

slrooploglen. Zy besloten dan ook de voorburgt, als de oude

charters het noemen , beter te versterken ; en zoo bevond haer de

H. Norbertus, wanneer zy reeds door hare ryke bevolking ver-

maerd was , en geschikt tot den handel der voorbyvarende ; maer

byna geheel ontbloot van bekwame Pastors. Inderdaed, de moniken

!
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van Eplernach , acn welke de H. Willebrordus onze parochie had

overgegeven, waren verre afgelegen; de moniken van Oeurne

waren vermoord of verjaegd , en werden nimmer daerna hersteld.

In dien toestand zie ik niet wie de zielenzorg op zich zou genomen

hebben , vóór dat de parochie onder het gebied van den Bisschop

van Karoeryk kwam. Het was alsdan dat Godfried van Bouillon

,

alvorens zyn vertrek naer het Heilig Land, by de S. Marlenskapelle

eene kerk deed bouwen, welke eene collegiale en tevens paro-

chiale werd ; want van dan af was geheel de Scheldeoever, van de

Bui^t tot aen S. Michiels, met wooningen bezet geworden, en de

Burgt werd met de stad als een geheel beschouwd. De reden

waerom Godfried de plaets om zyne Kanoniksdy te stichten zoo

verre van de oude Burgt koos, kan men niet beter zoeken dan

hierin , dat in de vroeger herstelde Burgt en stad de inwooners

te nauw zaten, en aldaer geene plaets was om kerkhof, klooster

en hoven aenleleggen; daerenboven, dat in dien tyd van verslapping

van den godsdienst de S. Walburgiskapelle , na den aflogt der

Noordmannen hersteld of eerst gebouwd , toereikend was voor de

zon- en heiligdaegsche vergaderingen van degenen die niet naer

S. Michielskerk konden of wilden gaen.

Intusschen vond men in de nabyheid der eerste stadsmuren , in

de moestuinen, die vroeger meerschen waren, op een klein stronkje

het beeld van O. L. Vrouwe , dat naer de gebeurtenis O. L. Vrouw

op *t staekje werd genoemd. Daer dit beeld door zyne dagelyksche

mirakelen eenen grooten toeloop van vreemdelingen kreeg, en

daer bygevolg een rykdom van offerpenningen werd verzameld

»

zag men er eerst een gering kapelletje en later eene ruime kerk

opgerigt worden; en geheel de omtrek van dit veld werd in

korten tyd met tairyke wooningen bebouwd, zooverre dat het

scheen dat er by de oude eene nieuwe stad was aengevoegd»

welke inderdaed by de vergrooting van 1202 werd ingelyfd. Als

dan ook de plaets van S. Michiels voor de Kanoniken , die aldaer

in den beginne woonden , te nauw was , en er zich nader by

de oude stad eene goede gelegenheid opdeed, om ruime hoven

en kerkhoven te knnnen aenleggen , achtten de oude Kanoniken
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het doelmatig hunnen ouden grond aen hunne nieuwe gasten

aftestaen en naer O. L. Vrouwe te verhuizen. Deze kerk, schoon

nog niet met muren omringd, scheen in korten tyd het middenpunt

der stad te zullen worden, daer deze zich van dag tot dag zuidwaerts

uitzette, en hare voorsteden zich ook noord- en oosiwaerts te

verre met de muren uitbreidden , om gevoeglyk door de parochie

van O. }^ Vrouwe alleen bediend te worden ; en inderdaed , later

werd het kapittel gedwongen zyne te ver uitgestrekte parochie

te verdeden, en drie nieuwe parochiën, te welen, van S. Wille-

brords, S. Jacobs en S. Joris opterigten.

Even als de Kanoniken van O. L. Vrouwe in de XH.* eeuw aen

de moniken van Premonslreit het derdepart hunner prebenden

hadden afgestaen, bleef nu ook met hen de parochie, die nog

immer één was gebleven , te verdeden. De ondervinding had hun

geleerd, dat die uitgestrekte parochie moeijdyk te bedienen was.

Ten gevolge dezer verdeeling viel onder S. Michidsparochie al

wat thans in S. Andries begrepen is, en zelfs lot aen de Burgt van

Antwerpen, tot dat de Premonslreiters goed vonden, de herderlyke

zorge binnen de stad aftdeggen, en dezelve aen de Kanoniken

van O. L. Vrouwe terugtegeven , welke daertoe eenen Pastor

in S. Andries stelden , als blykt uit den brief van den jare 1529

by Scribanius te vinden.

Papebrochius , Corolarium Nobertinum

,

in de Acta SS., Tom. I, pag. 936 sqq.

N. 2. — Aenkoop van zeven bunders bouwland en een

bunder bosschen, door Falco de Lampage van Pisloia^

toelke hy opdraegt ten voordeele van eene kapellany in

* O. L, Vrouwekerk, aen het altaer van O, L. Vrouwe

van Ambre ....(?), 18 January 1354 (1355 n. s).

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti , amen. Universis

presentes litleras inspecluris Decanus et capitulus ecclesie

beate Marie Antwerpiensis, Cameracensis diocesis, veritatis nolitia

cum salute. Notum facimus quod ad nostram notiliam certo
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testimonio et fideli pervenit ex parte viri providi et discreti

magistri Falconis Lampage, de Pistorio, opidani Antwerpiensis,

Cameracensis diocesis, quod . magister Faico, salubriler motus

et de salute sue anime sollicitiis, in augmentura divini cultus

quedain bona predialia comparaverat sibi et redditus aonuos

perpetuos in parochia de Busegkcem e&istentia, in loco qui dicitur

Tymerdung seplera bouuaria terre arabilis et unum bounarium

nemorum, iacentia que quidem bona ab ipso magistro Falcone

sic comparata , intendebat convertere in usus ecclesiasticos et

ad dotem unius capellanie in ecclesia beate Marie Antwerpiensis

predicta : quapropter, cupiens eam coemptionem ad verum per-

ducere effectujn, predicta bona in manibus nostris supportavit,

tradiditetusibus ecclesiasticis in dotem unius perpetue cappellanie

deserviende infra nostram ecclesiam memoratam, in altari per

ipsum fundatum
,
quod dicilur Sancle Marie de Ambre (?).

Collacionem fecit nostro consensu in personam discreti viri domini

Wilhelmi dicti Odensone , presbyteri sui capellani eo vivente,

per ipsum magislrum Falconem, et post eius decessum per magi-

strum Bartholomeum, eius filium.

FALCO DR LAMPAGC.

Willems, Excerpta ex archivis ecchsiac

cathedralis Antverpiensis , fo!. 49.

lil)
N. 3. — Fondatie van Wauter van Wyneghemy ridder,

van een jaergetyde in O. L. Vrouwekerkj met eene jaer^

lyksche uitdeeling van vyf-en-dertig stuivers groot aen

den armen, in October 1307.

s

i

Yniuersis Chrisii fidelibus presentes litteras inspecturis Nicolaus

de Wyneghem, scabinus Antwerpiensis, lobannes, filius eiusdem,

Yda dicta de Lysght , relicta bone memorie Gilberti, quondam dicti

Aman de Antwerpia , et fratres lohannes et Daniel de Duseborch

monachi loei Bernardi Cysterciensis ordinis, executores testamenti

bone miraorie domini Walteri de Wyneghem, militis, salutem cum

noticia veritalis.
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Vniuersitati vestre notum facimus ac teslanuir lenore presen-

tium ,
quod prediclus dominus Walterus de Wyneghem, in suo

teslamento, sexaginla solidos annui et perpetui redditus in ecclesia

beate Marie Antwerpiensis assignauit, annis singulis recipiendos

et leuandos ad censum suum, quem habuit et eidem soluere

solebat Euerardus diclus de Basela, et ad bona sua que ipse

habuit in Claepdorp, in hunc modum imperpetuum diuidendos :

videlicet, quod in anniuersariis eiusdem domini Walteri, et in

anniuersariis cuiuslibet parentum suorum, patris scilicet et matris

ipsius, et in quolibet anniuersario duarum vxorum suarum, de

prediclis sexaginta solum quinciue solidi dabuntur ad faciendum

dicta anniuersaria, perpeluis temporibus in ecclesia memorata.

Et triginta et quinque solidi residui ad mensam Sancti Spiritus

ibidem ad dislribuendum pauperibus imperpetuum conferuntur.

In quorum omnium testimonium sigilla nostra presentibus litleris

sunt appensa. Datum anno domini m. ccc. septimo, feria quinta

post festum beali Dyonisii, episcopi et marlyrls, sociorumque eius.

Het origineel op perkament met vyf uit-

hangende zegels, drie groene en twee

roode, grootendeels afgebroken.

n

N. 4. — Besnydenis-altaer (akte van 8 October U76).

Wy Jan van Mechelen ende Willem van Tichelt, scepenen van

Antwerpen, maken cond, dat voer ons quamen meester Jan

Puylloys, canoniik ende als meyere van der capittelen in onser

Vrouwen kerke tAntwerpen, ende meester Ambrosius van Dinther,

ooc canoniik in de selven kerken , in deen parlie ,
Heinrich de

Gramme en Jan van Vospoel de jonghe, als dekens. Claus Libbrechts

ende Jan Vriendt,Floryssone, als gezwoorne des ambachts van

den metsers ende steenhouwers tAntwerpen voors. voer hen ende

andere in den name van den gemeynen geselscape des selfs

ambachts, in dander partie. Bekenden ende verleden onderlinge

in beyde partien , alsoe tselve ambacht wt rechte devotien ge-

neycht is te eerene ende te verchierne een autaer van der ouder
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Besnydenissen ons liefs Heeren in derselver kerken ghestaen , soe

hebben de voers. parlien te beyden zyden gemaecl ende geordineert

de punten, conditien ende vorwaerden na bescreven : te welen, in

den yersten, want die van den gheslechle van den Bodinghers

in ouden voorledenen tiden opten voors. autaer gemaect ende

gefundeert hebben erflec ende eeuwelec twee capelrien, ende want
zy oec huer sepulture in de selue capelle begrepen hebben,

gelyc dat blykt by den sarken daer inne gelegen , ende bi den

gelaes venstren daer inne slaende ende met huer wapenen ver-

wapent, soe is vorwaerde, dat die van den voors. geslechte

behouden sullen alle gesach, die sy dair inne gehad hebben.

Ende de voors. metsers ende steenhouwers selen moegen maken
opten outaer inder voors. capelle een redelike autaer tafele, alsulcke

als hen gelieuen sal , ende die mogen verwapenen oft met hueren

ambachts teykene chieren. — Item, noch sullen sy in haer

tafelen moeten stellen totlen Zanten (\) daer zy nu deuotie toe

hebben, de Santen nu aldaer staende, ie wetene t'heilich Cruce,

de oude Besnydenis ende Sinte Sebastiaen.

Willems, Excerpta ex archivis ecclesiae

cathedralis //ntvcrjiiensis , fol. 55.

N. 5. — Chronologische volgorde van eenige fondatiën

in O. L. Vroumkerk (Bladz. 75).

I-

1307. — Fondatie van den ridder Wouter van Wyneghem , van

een jaergetyde in O. L. Vrouwekerk, met eene uitdeeling van vyf-en-

dertig stuivers groot aen den armen (Hiervan zagen wy het origineel

op perkament , met vyf uithangende zegels , drie groene en twee

roode, grootendeels afgebroken. Akte n. 3 hierboven).

1309. — Meester Peeter de Verwere en Aleit sijn wettelijc wijf,

slichten eene kapellanie in O. L. Vronwekerk (Willems, Excerpta

ex archivis ecclesiae cathedralis Antverpiensis , fol. 53).

(1) Zanten of Santen — Heiligeii.
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1320 circiter. In vele testamenten van dat tydslip leest men :

« Item, geve ende late aen de kerk van onser Vrouwen voor

het onrechtveerdich goet, dat ick onwetende soude besitten. »

(Willems, Excerpta ^ fol. 40).

1328. — Joannes van Hoboken, kapellaen van O. L. Vrouwe-

kerke ,
(schenkt aen dezelve) een slucke lands , gheleghen buten

der neuw vesten tusschen der Mere en Kypdorp, dat hout een

half bunder (Ibidem, fol. 59).

1350. — Jan Nichole sticht in O. L. Vrouwekerk eene kapellany

aen S. Barbara-altaer, en geeft aen de Kanoniken twee stuivers voor

zyn jaergetyde , en twaelf groolen tornoos jaerlyks erfelyk. Item,

aen dezelve vier grooten te Mettenen , vier grooten te Vesperen

en vier grooten te Missen, ook voor zyn jaergetyde (Zie ons

I.« Deel, bladz. 542).

1334. — Gillys de Smit, de goutsmet, ende Ide, syn wetteleke

wyf , vercochten Jouffrouwen Lysbetten , die dochter es wilen Raes

des papen, ter capelrien behoef. die vier en twintich grote

sjaers , die si hadden op viere cameren ende op dland dat daertoe

hoert , ghestaen beneden dat Vleeschuis neffens de Dilf (Willems

,

Excerpta, fol. 60).

1351. — Joncfrouw Ide Spronchinne sticht eene capellanie

te heffen van alsulcke goede, cheinse ende renten, alse heeft in

't Clapdorp, ligghende tusschen de strate waer men gaet ter

infirmeriewaert in Clapdorp, ende Perdemerkt, beide vore neve

de Roye (Ibidem, fol. 51).

1354. — Akte van den aenkoop van zeven bunders bouwland

en een bunder bosschen te Buseghem en te Tymerdungj door

meester Falco de Lampage van Pistoia opgedragen , ten voor-

deele eener kapellany in O. L. Vrouwekerk, aen het allaer van

0. L. Vrouwe van Amber .... (Ibidem, fol. 49).

1447. ~ Margriete van Hoboken, weduwe Gielis Hertogen, geeft

een huis aen de Coremerct, geheeten den Reefter, tot eener capel-

rien te gestichten voor Onser Lieve Vrouwen autaer (Ibidem, fol. 1).

1539. — Jan van Couwenbergh, schilder, slicht eene capellanie

in Onze Lieve Vrouwen kerck (Ibidem, fol. 56).

DEEL III. 67
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N. 6. — O. L Vroum op het staeksken.

Redt de notre Dame du Sablon , transportée d'Anvers k Bruielles

en Tan du Seigneur treize cent quarante huit.

La joiease entree de notre tres misericordieuse Reine du ciel

et de la terre, en notre ville de Bruxelles, a eté en 1'année du

Seigneur mille trois cent et quardnte huit, comme s^ensuit.

Il y avoit dans la ville d'Anvers une image de notre Dame tres

ancienne et tres celebre, laquelle faisoit beaucoup de miracles,

nommée vulgairement, selon Ie rapport des bonnes et vielles gens

de la diie ville, notre Dame op t' Stocxken, d'honnorable memoire.

Mais comme cette aimable mere vouloit ètre plus honnorée

par les jurés du grand serment des arbalettiers de la ville de

Bruxelles, qui avoient pour lors batti k grand fraix, hors l'ancienne

ville, sur la montagne du Sablon, une superbe chapelle a Thonneur

dela Vierge et mere de Dieu, leur patrone.

Elle s'apparut de nuit par deux fois ala devote matrone

Beatrice Sophie, autrement dite Baet Soetkens, laquelle gagnoit

son pain a filer dans la ville dAnvers, lui ordonnant de se laisser

enfermer la nuit dans l'Eglise, et que, malgré les maitres d'Eglise

OU sacristain elle prendroit avec Tassislance de la mere de Dieu

l'image de Marie, la chargeroit sur les epaules et la mettroit

dans un batteau, afin de faire voile avec icelle vers Bruxelles : a

quoy etant occupée de nuit , Ie sacristain s'en etant appercu , y

accourut, afin de Tempecher; mais a cause que notre Dame avoit

promis a Baet Soetkens de l'assister et proteger contre tous ceux

qui la voudroient empecher, Ie sacristain est demeuré immobile

au milieu de TEglise comme une buche, ayant les mains étendues

et la bouche ouverte, sans pouvoir les remuér.

Entretems la marée se passa et la barque qui avoit eté engagée

pour transporter Baet Soetkens avec son tresor a Bruxelles, est

demeuré attachée sur Ie sable contre Ie quay, mais aussitót que

Baet Soetkens y fut entree avec la douce mere entre ses bras,

la barque s'est detachée et a devancée toutes les autres barques

qui avoient mis a la voile avec la sienne, et a continue son

chemin heureusement par Malines a Bruxelles.

O Bruxelles ! souhaités a present du profond de votre coeur Ie

bien venu k votre benigne Reine de misericorde , car par Baet

Soetkens il vous est donné et accordé tout bonheur et bien,

toute joie et vertu ; c'est pour cela aussi que Ie magistrat de

votre chere consoeure, la ville d'Anvers, se consolant en sa grande

perte par la volonté de la mere de Dieu Marie , cependant ne vous

enviant pas vn si grand bonheur et avantage, mais temoignant

mème de la joie sur votre grand bonheur, après que l'image ne

se trouva plus Ie matin, et que Ie sacristain fut trouvé dans la

mème posture d'une sentinelle si immobile , etant delié et delivré

par commune priere, avoit declaré l'evenement tel qu'il l'avoit

vü sur sa foy, il fut aussitót envoié de la part du magistrat

avec des lettres echevinales, tant vers notre tres bening Prince et

Duc de Brabant Jean trois du nom, qu'a la ville de Bruxelles^

requerant et exhortant qu'on y recut et conserva avec tout Ie

respect imaginable l'image de la mere de Dieu, puis qu'Anvers

a son tres grand regret se trouvoit privé d'un si grand gage.

Ensuite Ie Seig.' Duc de Brabant depecha vers Ie chef serment

des soixante jurés de la grande arbalette , avec ordre qu'ils

prendroient cette image en garde , et que l'ayant receu du

batteau sur la Seine avec tout l'honneur et respect possible, ils

la conduiroient avec procession generale, avec flutes et tambours

jusqu'4 leur chapelle du Sablon , et notre Seig.' de Brabant Ie Duc

Jean avec Ie Prince sou fils , Henri de Limbourg ,
prirent cette

image sur leurs epaules a l'honneur de notre Dame , la portant

de la Seine jusqu'au Sablon , afin d'honnorer l'inauguration de la

Reine des cieux dans la ville de Bruxelles.

Notre benigne Dame, Dame Marie de France, Duchesse, suivit

a pied avec toute sa cour, mennant Baet Soetkens a son coté

jusqu'a ce que l'image fut posée sut l'autel de l'Eglise du Sablon,

et mise, apres Ie serment fait d'une exacte garde, entre les

mains des soixante jurés du grand serment ducal et de leurs

confrères, ou cette devote femme Baet Soetkens est restée

i



S3S BYLAGEN.

Ui

(ce mot appoirse (iic) se trouve ainsi dans rancien livre de la cha-

pelle du sablon) sa vie durante dans la ville de Bruxelles, pour

assister a garder la S.** Image qu*elle avoit apportée d*Anvers.

Duo et Duchesse , ville et serment , loué et veneré la chapelle

du Sablon et Timage de la mere de Dieu , car tout honneur

lui est deu.

Remarques snr Tavantdit recit.

II est a remarquer en premier lieu , que ce recit de notre Dame

du Sablon est tiré des vieux croniques de Brabant, des vielles

lettres de la viile de Brusselles , d'un vieux manuscrit de Jean

Gilmans, prieur, qui fut du convent de Groenendael, du vieux

livre de la chapelle du Sablon , des vielles et croiables fenetres

tant de la dite chapelle que de la chambre du grand serment

sur Ie Broothuys de Bruxelles, lesquels croiables temoignages

sont aussi confirmés par Ie sel de miracles ; et encor plus notre

Dame s'cst apparue a un sein devot serviteur, Jean van Loven,

en Tan du Seig.' 1399, lui disant qu'elle viendroit en personne

trois fois par semaine dans TEglise du Sablon , scavoir Ie samedi

,

dimanche et Ie lundi , pour y visiter ses servileurs et y exaucer

leurs prieres et particulierement pour les preserver de la fievre

chaude.

Secondement, comme Ton trouve au 2."* livre des Rois, chap. 6,

que la maison d'Obededom a eté comblée de beaucoup de bonheur

par Tarche du Seigneur, laquelle y reposa, mais qu'ayant eté

transportée par David avec tout Ie respect imaginable dans la

yille Royale, elle a comblé Ie meme David et toute sa ville de

toute sorte de prospérités; c'est ainsi qu'Anvers a eté premiere-

ment benie par Timage de la mere de Dieu, mais apres cela

Ie bonheur a eté transporté k Bruxelles par notre tres digne Duc

Jean ; car cette sainte mere ne vient nuUe part qu'elle n'y apporte

Ie bonheur du Pays, et pour preuve de ceci Ton trouvera des

miracles inombrables , transcrits dans les vieux livres de la

chapelle, que la mere de Dieu a fait sur Ie Sablon en tout

tems au profit et soulagement tant de Tame que du corps,
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ainsi que rexperimentenl journellement ceux qui y viennent

invoqaer et prier la mere de Dieu.

Troisiemement, c'est ce Dfic Jean, duquel la ville de Bruxelles,

quant au temporei , a receu la plus part et les plus beaux pri-

vileges de ses Bourgeois, qui subsislent encor actuellement, et

que c*est par rapport a son eminente pieté et de celle de sa

femme la Duchesse Marie de France, que la mère de Dieu ait

bien voulu honnorer la ville de Bruxelles de sa presence mater-

nelle, ce qui se doit repeter, et il en faut rafraichir la memoire

a toute la posterité, a Teternelle et illustre memoire du nom

de Jean et de Marie.

Quatriemement , que la chapelle du Sablon est appartenante

en proprielé aux chefs tireurs de l'arbalette du grand serment,

c*est k cause du service et honneur qu'ils ont rendu a l'image

de la sainte vierge et mere Marie, laquelle a eté comblée de

privileges innombrables et indulgences avec les rentes et fonda-

tions pour des processions, dites vulgairement , ommegancks

,

d'ecoles, messes, sermons, vepres, saluts, carrillons et autres

services, qui leur ont eté octroyés a toujours, en partie par les

Papes de Rome et Archeveques de Cambray ,
par la cour spiri-

tuelle; et d'autre part par les Empereurs romains et des Ducs

et Duchesses de Brabant, par la cour temporelle.

Cinquiemement ,
que notre tres illustre Infante d'Espagne , sui-

vant les glorieux exemples de tous les devots predecesseurs

Ducs et Duchesses de Brabant, de glorieuse memoire, ayant

en Tan du Seigneur seize cent quinze abbattu avec Tarbalette

l'oiseau de la tour de la chappelle du Sablon, et ensuite selon

coutume inaugurée Reine dudit serment, y a laissé plusieurs

memoires pieuses de son affection vers la mere de Dieu sur

Ie Sablon.

C'est pourquoy elle a honnorée Timage de la sainte Vierge

avec des habits pretieux, couronnes, joyaux et pavillons, avec

fondation des messes, saluts et plusieurs autres services a toujours.

En hipotequant des rentes annuelles, creés hors les deniers donl

la ville de Bruxelles Tavoit fait present, a cause qu'elle avoit

I
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abbattue I'oiseau , lesquelles rentes servent et sont au profil de

douze jeunes filles a marier, qui vont annuellement habillées de

robes blancbes , la deuxieme fete de Pentecótes dans la procession

du Sablon avec Timage de la mere de Dieu ; en hipotequant la

eire, visitant, invoquant et erigeant des doubles messes et services

dans rEglise du Sablon, lorsque Ie besoin du pays en tems de

guerre , maladies ou autrement requiert Tassistance de la benigne

mere de Dieu.

Mais surtout en cette derniere verlueuse occasion , lors que les

directeurs de TEglise du Sablon trouverent a propos d'honnorer

ITpoux de Marie , S.* Joseph , d'une confrerie illec (convenant

que TEpoux vint demeurer dans la cour ou cbapelle, ou sa

chere Epouse a choisi une demeure particuliere). Elle Ta voulu

decorer en son erection , en offrant et ecrivant de sa main , è

Fhonneur de TEpoux Joseph et de TEpouse Marie, ses trois

noms royaux, Isabella Clara Ecgenia, avec quoy Sad.* Altesse

a aussi emeu sa sainteté Ie Pape Urbain Ie 8.*"', d'enrichir la

confrerie de S/ Joseph de plusieurs indulgences plenieres. Fin.

Hs. van de XVIll.* eeuw, ter stadsboekery van

Antwerpen, n. 8009 van bet catalogus.

BYLA6E C.

TOREN VAN O. L. YROUWEKERK.

Op verschillende tydstippen heeft men de hoogte van onzen

toren willen kennen en denzelven gemeten; maer het is vry

zonderling , dat men telkens verschillende uitkomsten hebbe

verkregen. Aldus gaf de meting, in 1774 door den meester

steenhouwer J. Wouters verrigt , de volgende resultaten : de haen

wegende 48 pond, werd bevonden 3 voet hoog te wezen; het

kruis 10 voet, 5 duim en half; de koperen bol onder het

kruis 1 voet, 9 duim; van den bol tot aen de kleine nissen

telde men 58 voet; van de kleine nissen tot aen de balustrade

der kleine galery 12 voet, 1 duim; van de kleine galery tot de

groote 57 voet, 6 duim; van de groote galery tot degene van

het uerwerk 87 voet, 7 duim; van daer tot de zoogenaemde

vierde kamer 65 voet, 8 duim; van daer tot op den vloer der

kerk 154 voet en 10 duim (Zie Mémoires de VAcadémie de Bruxelles,

Tomé IX). Alle deze cyfers geven de totale som van 451 voet

en eenen halven duim. By eene nieuwe meting, welke in 1810

plaels had, vond de bouwmeester F. D. Witdoeck 122 meters,

80 centimeters, of 428 voet, 2 duim. Doch de bouwmeesters

Serrure en Bourla, in 1825 insgelyks de maet genomen hebbende,

kregen tot uitkomst 122 meters 925, blykens de volgende

optellings-tafel :
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Van den vloer der kerk tot den bovenkant der

balustrade van de werkkamer, op de hoogte van

het welfsel der kerk Meters 29,06

Van daer tot den bovenkant der balustrade

welke zich onder die van den wyzer bevindt. . » 16,15

Van vorigen bovenkant lot dengenen van de

balustrade van den wyzer » 19,625

Van daer lot den bovenkant der achtkantige

of zoogezegde blauwsteenen galery » 24,66

Van daer tot den bovenkant der tafel waerop

het kruis stael * 28,90

Het kruis tot onderkant buik van den haen . » 3,61

Hoogte van den haen » 0,94

Totael meters 122,925

Volgens de beste opgaven (1) staet 1 voet gelyk met 0,2868 van

den meter, hetgeen voor 122,925 geeft 428 voet, 6 duim en

8 strepen antwerpsche maet. Voor het overige, wat men ook

al denke omtrent de mindere of meerdere nauwkeurigheid dier

metingen , de slotsom blyft altyd , dat onder de door menschen

handen opgerigte gebouwen , de toren van Antwerpen den zesden

rang bekleedt. De vyf monumenten , welke hem overtreffen, zyn :

1.» de groote zuil of pyramide van Egypte; 2.* de muustertoren

van Straetsburg; 5.*» de toren van S. Stevenskerk te Weenen;

4.» de koepel van S. Peelerskerk te Rome; en S.*» de toren

van S. Michielskerk te Hamburg (Zie Annuaire de VObservatoire

de Brtucelles, année 1856).

Omtrent het einde der XVH.* eeuw kwam de stadstresorier

L. Caukerken op het denkbeeld , boven den haen nog eene

gekroonde hand te stellen. Dit ontwerp bleef echter steken,

blykens de volgende nota, begeleidende eene teekening, thans

(1) Dictionnaire universel des poids et mesures anciens et modemes

,

par Horace Dourslber. De antwerpsche voel wordt verdeeld in il duim,

de duim in i 1 strepen , ook wel in 8 strepen.
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berustende in het kabinet der heeren gebroeders Geelhand, en

naer welke wy eene houtsnede hebben doen vervaerdigen.

Anno 1690. 27 November. Den haen van

O. L. V. thoren ghehaelt synde om te ver-

gulden en op een nieuw spil gestelt te wor-

den, thoonden dese leeckeninge aen Bou-

vaert , om daer boven soo een hant gestelt

te worden, als synde het eygeu teecken

vande stadt , dwelk men bouen op den

thoren diende te stellen gelyc ander steden

,

als Brussel S. Michiel , Arras een rat , Gent

en Brugge leeuwen , S. Nicolaus een raep

,

Vlissingen een flesse, etc, 't gene ad-

voyeerde dat moeste geschieden, gelyc al

die H sagen ; doch om dat \ syn inventie

niet en was, stiet het om, seggende dal

het cruys hel niet en soude hebben con-

nen verdragen; doch op 9 December, den

haen ende bolle verguit synde en op den

thoren gesel wordende, thoonde dit aen

den borgemeester Stevens, samen over de

puye liggende, siende den haen op selten,

seyde dal het ten uytlersten vercierden en

diende te geschieden, beclaegende dal ick

hem dal van te voren niet en hadde lalen

sien , seggende dat hy wel gemaeckl soude

hebben datmen de gecroonde handt op den

haene soude gestelt hebben om soo cleyne

baggalelle dat 't soude meer gecosl hebben

,

verwontert synde dat niemant lot noch toe dit selve hadde gespe-

culeert. Seyde soo noch een oude leeckeninge gesien ie hebben.

Nota van den Tresorier L. Caukerken , ge-

voegd by eene teekening van het ontwerp.

'' I

u
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BYÜGE D.

PROCESSIËN TE AIHTWËRPEN.

N. I . — Dit es die ordinanche van der processien des 5ow-

daeghs na onser vrouwendach assumcioy van onser lieuer

Vrouwen^ anno m. ccc. xcjx.

In den yerslen, dat tsaterdaeghs te vesperlide de wet vergaderen

sal opter scepenhuys , ende als sy vergadert es , soe sal de Schou-

Ihete ende zij eersamlic ende graselic ter kerken waer gaen met

trompen ende met gheblase , ende alsoe comen vore onser lieuer

Vrouwen, in hare capellen, ende daer bliuen tot vesperen ghe-

songen sijn.

Item, dat de heeren vanden capittelen ende tclergijt haren coer (\)

stateiec ende eeriec houden selen alsoe daer toe horen sal , ende

datmen metten wiroke inder vesperen vore onser lieuer Vrouwen

outaer comen sal.

Item, dan soe sal dbeelde van onser lieuer Vrouwen neder geset

sijn ende gesiert met eerliken abite (2) ; ende alse dan vesperen

gesongen siin, soe sullen comen de heren vander capittelen ende

tclergijt vuten core (3) , daer sullen de canoncke dbeelde op heffen

ende dragent op tghesanc datter toe geordineert es, van daer neffens

tcruyce, vore meester Faucons outaer, ende comen also van bouen

in tot in midden vander kerken opten vloer, daer sijt neder setten

(I) Choor. — (2) Heerlyk habyt — (3) Choor.

•^ ':;.
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selen , ende dan salmen luyden ende beyarden eeriec. Ende opleu

vloer staende, soe sullen de heren vander capittelen gaen slaen

aen beider siiden alsoe sij pleghen in processien , ende singen der

moeder Gods te loue, Salue regina. Ende de here ende de wet

sullen daer oic omtrent siaen, ende alse dat gesongen es, dan

salmen trompen ende blasen.

Item, alse dat alsoe gedaen es, soe mach elc siins veeghs gaen (1),

ofte de Scouthete ende de wet mogen vergaderen opt huys , op dat

sy willen; ende dbeelde salmen van dier tijt voert den nacht lanc

inder kerken doen hoeden ende wachten.

Item, tsondaeghs soe salmen dbeelde van onser lieuer Vrouwen

dan omnic beginnen te dragene. Ende daer sullen de Scouthet

ende de wet eeriec ende gracelec vergadert wesen met trompen

ende geblasen. Ende de heren vander capittelen ende tclergijt

geabileert (2) alsoel behoren sal. Ende daer sullen viij heren vanden

canoncken dbeelde van onser lieuer vrouwen op heffen, ende

dragent van vuter kerken tot op de Corenmarl : daer salmen rusten.

Ende altoes soe salmen telken op heffene ende telken neder-

settene der lieuer moeder Gods groeten, haer leeren (5), met eenre

aue Marien, alsoe wel de gheeslelike als de weerlike.

Item , dan vander Corenmarct soe sullen dbeelde onlfangen de

ridderen; ende gebrakender eenige, soe sullen vanden Scepenen

in hare stede comen , ende dragent tot op de Potterbrugge , daer

sullen sij rusten ende neder setten, altoos tot viij persoenen toe.

Item, vander Polterbruggen soe sullent dan voert dragen ende

ontfangen vj Scepenen ende ij rentmeesteren , dore die Siluer-

smitstrate tot opde marct vore Spaengien : daer sullen sij dan

rusten ende neder setlen.

Item, dan sullen comen viij goede cnapen vanden eersaemsten

vulen ouden voetboge , van eere (i) lenghden , ende alsoe vervol-

gende van alden anderen ambachten hierna verclaert, ende dragent

dbeelde tot vore Gieliis Wilmaers. Daer sullen sy rusten.

(1) Elk zynen weg gaen. — (2) Gekleed in hun gewaed.

ter eere. — (4) Eere, eenre, verbuiging van een.

(5) Haer

*
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Item, van daer suUeot op heffen viij scutteren vuten jongen

voetboge, ende dragent vore den putte in Coppenliole, by Peter

Reypers. Daer sullen sy rusten.

Ende vandaer sullen de goede cnapen vanden ambachten aen

comen, vervolgende van wike te wike, alsoe hier na verclaert staet

,

telken male viij persoenen vanden eersaemsten.

Item, vanden putte soe sullen dbeelde voert op heffen ij scip-

liede, ij smiede, ij houtbrekers ende ij hackers, ende dragent

langhs de coepoortstrate vute tot buter coepoerten op die bruggen.

Daer sftlen sij rusten ende nedersetten.

Item, van dier bruggen suUent voert ontfangen ij vischcoepers,

ij vleeschouwers ende viere huydeuetters, ende drageut tot vore de

binnenste kijpdorppoirte. Daer selent sij neder setten.

Item , vore die kijpdorppoirte soe sulient ontfangen j bont-

werkere, ij merceniers (i) , j vettewaer, j lynmaker, j droechscher-

der, ij wollewevers, ende dragent vandaer tot vore de meerpoirte.

Daer suUent syt neder setten.

Item, vore de meerpoirte soe sulient ontfangen j voldere, ij linen-

weuers, ij tcledermakere , j oude cledercoepere ende (2)

,

ende dragent tol vore de cammerpoirte. Daer sullen sy rusten.

Item, vore de cammerpoirte suUent ontfangen ij cuypers of

scrynmakers, ij metsers, j houenere, j drayselere, j erdenpot-

hackere, j leemplackere oft stroedeckere , ende dragent tot vore

sente Jans poirte. Daer selen syt nedersetten.

Ende alse aldus de goede cnapen vanden ambachten altemet

hare officien gedaen hebben , soe suilen sy weder stryken elk onder

sijn ambacht, ende tsamen in comen.

Item, alse dbeelde rust vore sente Jans poirte, dan sulient op

(I) Hier ontbreekt een stuk aen bet blad. Wy hebben de verloren

ambachtsnainen uit de latynsche vertaling van Papebrochius aangevuld

;

doch door eene zonderlinge misgreep heeft deze schryver Lymmakers
gelezen, en vertaeld door Glutinarius. — (2) Deze woorden ontbraken

reeds over 150 jaer, wanneer Papebrocbius het stuk deed afschryven

;

hy dacht dat er kousmaker moet hebben gestaen, omdat deze later een

aenzienlyk gild uitmaekten.

heffen zy viij persoenen vuter gulden van onser Vrouwen achter

den choer, ende dragent de hoechstraie voer den swane; ende van

dair sulient nemen viij persone vuter gulden vanden wollewerken

,

ende dragent van dair tot opte corenmarct voir den rooden scilt.

Item , staende soe sulient op heffen viij eersame capellane vuter

kerken, ende dragent tot in onser Vrouwen kerke, daert yerst stont.

Ende dal met deser processien omme gaen selen de heren, de wet

ende goede liede (1), wide van een, gelijc alse tclergijt vore gaet.

Ende dat met deser processien omme gaen selen alle tclergijt

vander stad, de ordenen, ende alle andere vervolgende, elc na sinen

staet, alsoe hier na volght ende na dat haerre ordenen toe hoert.

Item, dat vore onser Vrouwen gaen selen de heren, de wet ende

goede liede , wide van een ,
geliic alse tclergijt vore gaet. Ende dat

achter dbeelde gaen selen de vrouwen ende joncffrouwen , ende

alle andere, deuotelec ende gracelec deen na dandere, nie lopende

noch vuter processien gaende.

Ende alse dan dese omganc gedaen es, ende dbeelde in comen

es, soe salmen de hoemisse jnden coer gaen doen, statelec te loue

Gods ende onser lieuer Vrouwen. Ende dan salmen dbeelde doen

hoeden toter vesperlyt, datmen weder met geblase ende met

deuocien dragen sal tot in onser Vrouwen capellen, daert yerst

neder geset wart; ende gelyc alst de heren de canoncke vut droe-

gen, soe sullen siit weder jn bringen daer ter stede.

Item , also verre alse de processie Uden sal , soe sal een yegelijc

dies de macht heeft, vore vut bange vore sijn huys ter stralen

waert, eene eersame saergie, oft cledere, sijn sij roede, blauwe,

oft alsoe siise hebben.

Ende aldus salmen gaen yerst de kerssen (2) vanden ambachten

,

alsoe gewoonlic es etc.

Item, daer na sullen volgen de jouffr. vuter firmarien in Clapdorp.

(1) De Wykmeesters. — (2) Kerssen.— In 1391 werd den ticheldekkers

en leemplakkers van buiten toegelaten binnen Antwerpen te komen

werken op hun kersgeld (Zie II.» Deel , bladz. 489). Het woord schynt

dus de beleekenis van gemeente of gezelschap te hebben.

m
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item, daer na sullen volgen de jouffrouwen de beginen mei haren

\vilten donken.

Item, daer na die vanden aelmoesen huysc ende van S. Annen

gastbuyse.

Item, daer na sullen volgen de witte susleren inde cammerstrale.

Item, daer na sullen volgen de derde susleren.

Item, daer na sullen volgen de jouffrouwen vander siekere.

Ilem, daer na sullen volgen de jouffrouwen vanden gasthuyse.

Item, daer na sullen volgen de jouffrouwen de nonnen.

Item, daer na sal comen tclergijt van onser Vrouwen.

Item, daer na sullen comen de heren van S. Michiels.

Ilem, daer na sullen comen de predicaron.

Item , daer na sal volgen de scutterie.

Item, daer na de gulde.

Item, dan sal comen de stad met haren state.

Ende dan sal comen onser lieuer Vrouwen.

Oudt register metten berderen, fol. 294

verso en volg.

N. 2. — Verkoel van Albrecht Durer, van de processie

van O. L. Vrouwe Hemelvaert, 1524 (Bladz, 28).

Zondags na O. L. Vrouwe Ilemelvaertsdag zag ik te Antwerpen

den grooten omgang van O. L. Vrouwekerk, in welken al de am-

bachten en burgerklassen der gansche stad vergaderd waren, een-

ieder naer zynen staet op zyn heerlykst uitgedost. ledere klasse

der burgery en ieder ambacht had zyn byzonder kenteeken, en

verscheiden droegen groole prachtig gesierde flambouwen ; ande-

ren hunne lange oudfrankische scherpluidende bazuinen. Er waren

mede op zyn Duitsch vele pypers en trommelslagers, die groot

gedruisch maekten. Ik zag hen in de straet op twee ryen verre

van elkander gaen, latende eene groote ruimte tusschen beiden;

doch kort achter elkander geschaerd slapten de goudsmeden,

schilders, metsers, borduerders, beeldhouwers, schrynwerkers,

timmerlieden, schippers, visschers, beenhouwers, leértouwers.

lil
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lakenwevers, bakkers, kleermakers, schoenmakers en allerlei

ambachten, handwerk en handel ten dienste van het burgerleven.

Men zag er ook de kramers, de kooplieden en alle hunne verschil-

lende bedienden. Daerna kwamen de Kolveniers, de schutters van

den Hand- en Voetboog, alsmede de ruiters en voetgangers; dan

de wachten der heeren Ambtlieden. Daerna een geheele troep moe-

dige mannen heerlyk en prachtig gekleed , voor welke alle de kloos-

terorden in hare onderscheiden kleedy zeer ingetogen gingen. Men

zag er ook eene talryke schaer weduwen , die zich met haer hand-

werk generen en eenen byzonderen regel volgen : deze waren allen

met witte linnen doeken bedekt , die haer van het hoofd tot op den

grond nederkwamen, zeer zonderling om zien. Onder andere vrome

persoonen zag ik er de Kanon iken van O. L. Vrouwekerk met

gansch de geestelykheid ; eindelyk de scholieren en jonge kinderen

sloten de stoet. Dan volgde het beeld van O. L. Vrouwe met den

heer Jesus op het prachtigste gesierd en door twintig persoonen

gedragen. De omgang was vergezeld van eene menigte kostbaer

gemaekte vemiakelykheden , bestaende in wagens, spelen op

schepen en vestingswerken ; de ry en rangschikking der Prophelen,

het Nieuwe Testament, afgebeeld door de Engelsche Groelenis, de

heilige Drie Koningen op groote kemels, en meer andere zeld-

zaemheden gansch aerdig uitgewerkt, zoo als de vlugt van Maria

naer Egypte en veel meer dergelyke, te lang om te melden. Ten

laetsle kwam er een groote draek, door de H. Margareta en hare

maegden aen eenen band geleid; deze was gevolgd door S. Joris

met zyne gezellen. In de schaer reden ook eene menigte jongens

en meisjes allerheerlykst in de kleederdragt van velerlei landen

uitgedost, en verbeeldende een groot getal heiligen. Deze om-

gang was zoo lang, dat het meer dan twee uren van voren tot

achter duerde eer hy ons huis voorby was; er waren zoo veel dingen

te zien , dat ik ze in een boek niet zou kunnen beschryven , en

gedwongen ben ze hier wegtelaten.

Reliquien von Albrecht Dürer, Nürnberg,

1828, bladz. 85 en 86.

'>
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N. 3. — Onkosim voor O. L Vrouwenomgang (Bladz. 47).

Item, van der processien van onser lieuer Vrouwen, diemen

dede ende omgliinc metten goeden lieden, gliemeenlec vander

Slat , tsondaeghs na onser Vrouwen dach assunipcio , daer de slat

toe gaf te hulpen vanden minislrelen ende van anderen cosle,

xxvj s. ij d. gr. vlms.

N. 4. — Belasting en verpanding van een huis en erve te

Lier, tot het herbergen der kerkmeesters van O. L. Vrouwe-

kerk van Antwerpen^ welke alle jaren met het Heiligdom

naer die stad trokkeny 10 Juny 1528 (Bladz. 55).

Wy Gommaer vanden Perre, die men beet Maloes, ende Gielis

Heyns, Scepenen in Lyere, maken condt dat gecompareeri zyn

vore ons Cornelis Leermans, Peeters zone, ende Clara Svetters,

zyn huysvrouwe ende hebben , navolgende accorden

,

opten twee en twintigslen dach in Meye int jaer vyfiflien hondert

ende zevenentwintig voerleden met Janne van Huekelera ende

Peetere Pickaert, kerckmeesleren nu ter tydt van Onser Lieuer

Vrouwe kercke inder stadt van Antwerpen , ende vander voers.

kereken wegen , ons byden voers. Peetere Pickaert , aldaer present

zynde, gethoent ende voergelyt, getracteert ende gemaect, ende

oec overmits der somme van twinlich Karolus guldenen eens , te

twintich stuuers , hen byde voers. kerckmeesleren , van wegen als

voere, uyt gratiën , lot reparatien ende behulpe van der scaden by

hen voertyts geleden aen huere huys ontrent Sin te Gommaers

kercke, inder stadt van Lyere, opten hoeck vanden vlietkene

aldaer geslaen hebbende, voerlyls afifgcbrant zynde, gegunt, ende

dies zy hen voere ons wel vernuecht ende voldaen aff hebben

gekent , welcke voers. huys de voers. kereken , tot behoeft vanden

ghenen die jaerlycx met Onser Lieuer Vrouwen van Antwerpen

inder stadt van Lyere comen selen , inder vuegen ende manieren

soe een copie autentyck van eenen laetbrief der Capittelen van

.1^
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Lyere , vander date int jaer duysent vierhondert ende negen ende

tseuentich, opten iwelffsten dach Julij , ons gethoent ende tselue

vercleerende, belast was, ende dat van nu voertane tot euvvigen

dagen van den zeluen laste hier nae vercleert vry ende ongelast

zal bliuen, alsoe de voers. Peeier Pickaert oec voere ons ver-

cleerde, verbonden ende te pande gesel den voers. Peetere Pickaert,

kerckmeesler voers. ende totter voers. kereken behoeflf, met

manissen srentmeesters ons heere tsherlogen Van Brabant in

Lyere, ende onsen vonnisse, huere huys metier plaetsen, logien,

achlerhuyse, gronde ende toebehoerten
, geslaen ende gelegen

aende merle alhier, lusschen Peeters vander Hagen huys ende

erue aen deen zyde, ende Hendrick Adriaens erue aen dandere,

comende achter vuyle met eender poerten int Verckenslraelken

aldaer, ende dal voere tvoldoen vanden navolgenden jaerlycxen

commere ende laste : Te welen is, dat de voers. Cornelis, zyn

huysvrouwe ende huere nacomelingen ,
possessoers vanden voers.

huyse met zynen voers. toebehoerten, alle jare van nu voertane

tol euwlge dagen , als Onse Lieve Vrouwe van Antwerpen gewoen-

lyck is inder voirgen. stadt van Lyere te commen, den Heeren

kerckmeesleren ende anderen goeden mannen , die metier zelver

Onser Liever Vrouwen aldaer commen selen, selen moeien binnen

hueren voers. huyse onlfaen, logeren ende herbergen vander eender

vespertydt totter andere, ende hen leueren eenen nachl twee

bedden gedecl alsoe dal behoerdl. Ende tot dijen vuylreycken een

rogghe brool , een stuck gesoulen vleesch ende een hespe , desge-

lycs den peerden, die zy medebrengen selen, hoey ende gers, ende

den voers. personen herringen om huere spyse mede ie bereydenen

ende te cokene : omme den voers. kerckmeesleren ende anderen

,

in lyden wezende vander voers. kereken wegen hen aen de voers.

goede te moegen rechten ende verhalen , by alsoe hen namaels

enich gebreck oft wygeringe van des vöers. is, by den voers.

Cornelisen, zynder huysvrouwen of hueren nacomelingen proprie-

taryse ende possessoren der voers. goeden in tyden wezende, ge-

buerde. Al zonder fraude enz In oircondtscape van dezen

dingen ende om bede vanden voers. partyen, soe hebben wy deze
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letteren besegelt met onsen segelen , int jaer ons heeren doen men

screeff duysent vyfhondert ende acbte ende iwintich , opten zeven'

tiensten dach in Junio.

Meyntens.

Origineel berustende ter archief van

O. L. Vrouwekerk Ie Antwerpen.

1*^

N. 5. — Onkosten voor den Besnydenisomgang (Bladz. 29).

1

ppw

ïï

Ilem y vanden coste ende vutgheuene vanden tween processien

diemen hierjaerlecx doet, deene vanden heyleghen besnidenesse,

op de octaue van Cbinxenen, ende dandcr vanden heyleghen

sacramente , op des sacraments dach , daermen vander stat wege

toe leuert» alsoe ghecostumeert es, viere wassen torlsen diemen

vore theylichdom draeebt, woegheu xliiij <i^, coste etc pont,

jeghen Janne Wituoete, vij gr., dat quam xxv s. viij d. gr. vis.

Ilem, een bocraen dat de iiij enapen hadden te boyken die de

tortsen droeghen, jeghen druypen vanden wasse, coste te vrouwen

Blocscomakere , vij s. gr. Ilem, iiij nieuwe riemen daer sij hem
mede gorden , costen x gr. vis. Item , c ende Ixxx sleenen hoede

,

som beter som argberen, die de scoutbet, daman, rentmeesters,

scepenen, clerke, de gulde «napen ende alle olliciers ende dienaren

vander stat ende een deel vander goeder liede enapen , die tpellen

dragen bouen theylichdom, die de casse droeghen, ministrele

ende andere diemense te gheuen pleeght , hadden , costen tsamen

xij s. vj d. gr. vlms. te Jans van Groelst. Item , xj dosinen ende

drie paer bantscoen , die de vors. goede liede vander stat badden

,

coste elk dosine jegbens Pauwelse den bantscoemakere , viij gr.

dat quam vij s. vj d. gr. Item, datmen gaf te drincghelde der

abde enapen, die baer staue droeghen vore theylichdom inde

processie, van x prelaten, quam xiij s. viij d. gr. vlms. Item,

datmen gaf den ministrelen , trompers , bonghers , pypers , snaer-

speelders ende alderhande ministrelen die metier processie om
gbingben, baer spel ende conste daden Ier eeren Gods ende van

sinen heyleghen besnidenisse , dat coste xxxiij s. jx d. gr. vlms.

43lii..
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Item , van nuwen ornamenten dat de persoene hadden , die mede

om gbingen ende reden , alse apostelen ,. propheten , maegbden

,

coninghe , ridderen ende andere nieuwe zaken , alsoe men zien

mochte, die daer gheordiueert waren, costen tsamen iij ^ xj d. gr.

vjmitvlms. Item, Andries de Cuypere, pingeren, die de oma-

mente maecte ende pingeerde , ende oec ordinerde boe sij riden

ende ghaen souden , hadde voer sijn werken ende arbeyt xxj s.

gr. vlms. Item , van witten gbescelden roeden , die de goede

liede ende dieneren vander stat in hare bant droeghen inde

vors. processie, costen iij gr. vlms. Ende van eenre maeltijt

diemen gaf op des beylichs sacraments dach, ten Bogaerden,

alle den personen die in beide de processien om reden ende

omghingben met ornamente , alsoemen voermaels gbedaen beeft

,

die coste xlj s. j d. gr. vlms., dit comt tsamen xj « iiij s.

ij d. gr. vj mit vlms.

Rekening van UOl.

Item, jx daghe in meye reet Jan van Putte, der stad cnape, de

prelate le Gbent ende daer omtrent, in Vlaenderen, bidden vander

stad weghen , dat zy bier opte octaue van chinxenen comen wouden

ter processien ende omganghe, diemen hier dan doet metten hey-

lighen besnidenisse ons heeren Gods. Was vut met j
perde vij d.,

hadde elcs daeghs ij s. gr.
,
quam xiiij s. gr. vlms.

Item, Aert Nuwelaet, der stad cnape, die opten seluen tijt oec

reet de prelate al omme bidden in Brabant , dat zy oec ter seluer

processien comen wouden; was vut met j
perde iiij d. , hadde

sdaegs ij s. ,
quam viij s. gr. , comen tsamen van dese ij reysen

xxij scb. gr. vlms.

Rekening van 1409^U10.
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BYLA6E E.

STUKKEN VAN S. JACOBSKERK.

N. i. — Extract uit de rekening van S. Jacobskapelle

,

over het jaer 1465-1466 (Bladz. 402).

Den cost vander maeltyt :

Item, om hout ende om torue , samen iij s. x] s. gr.

9 om groensel Yj gr.

» om scelpen xij gr.

» om witten royen vj gr.

» om boetere in derten te done , . ij s. xj d.

» om sout vj gr.

» mijns heeren jonwyf xij gr.

» myn heere voer sinen dienst iij s.

» noch viere priesters üij s.

» xvij moeken ervveten , costen samen ...... x s. vj d.

j> om peper ende soffraen xiüj s.

» viere pypers v s. jx d.

» coekegewan metten smoute, samen üij s. v d.

» de kaersdragers vertert ten ontbyt jx gr.

» de pypers vertert ten ontbyt vij « gr.

Somma ij <S xiüj s, \j d.

Item, de priesters verteert aen broet, aen bier, aen boetere,

aen kaese, metten prekaere die daer saermoende, onder, voor

ende na, ij s. v d.

Item, vertert sandaes snoens, doenmen sinte Jacop omdroech, by

de mesters metten priesters ende metten pypers, samen vij s. j s. gr.

l
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N. 2. — Octrooi van Keizer Karel van 27 January 1518

(1519 N. s.), voor het oprigten eener lotery ten behoeve

van S, Jacobskerk (Bladz. 409).

Kaerle, byder gracie Gods, Coninek van Castüüen, van Leon,

van Grenade , van Arragon , van Nauarre , van beeden SicilUen

,

van Jehrusalem , van Valence, van Maiorque, van Sardene, van

Corsice, etc. Eertshertoge van Oislenryck, Hertoge van Bour-

goingnen , van Lotlliryck , van Brabant , van Stierre , van Carinte

,

van Carniole, van Limbourg, van Lucembourg ende van Gelre,

Graue van Ylaendren , van Habsbourg , van Tyrol , van Arlois

,

van Bourgoingnen , Palsgraue , ende van Henegouwe , Lantgraue

,

van Elsalien. Prince van Zwauen , Marcgraue van Bui^au ende

des HeyHchs Bycx, van Hollant, van Zeellant, van Phirt, van

Kiburch, van Namen ende van Zutphen, Graue Heere van

Vrieslant, vander Wind Portenauw, van Salins ende van Mechelen.

Allen den genen die desen onsen brief zullen zien, saluyt. Van

wegen onsen lieuen ende wel gheminden heere Peeter vander

Moeien, Bidder, Scepen, Jaques vander Heyden, rentmeester onser

stadt van Antwerpen , met huereu medeconsorlen , als kerckmees-

ters ende regeerders van Sint Jacops kercke binnen onser voirs.

stadt van Antwerpen , es ons legenwordelyck verlhoonl ende te

kennen gegeven geweest, hoe dat zy suplianlen onlancx een zeer

schoone, coslelyck werck vp handen gehadt hebben en noch

doen , van eender nyeuwer prochiekercke van Sinte Jacop voors.

ter eereii Gods ende van den heylighen appostel Sint Jacop.

In welcker kercken de voors. supplianten hebben dagelicx doen

zinghen die zeuen getyden, messen, anderen diensten ter eeren

Gods ende Sint Jacop. Ende dat zonder eenige fondactcn, moer

alleenlyck metier almoessen der goeder luyden ende innegeseten

der seluer stadt. Diewelcke, gemerct den schoenen dienst ende

nyeuwe werck der voors. kercken , zeer geneyct waeren te contri-

bueren ende mildelyck huere almoessen te geuenen totten voors.

nyeuwe wercke ende onderhoudinge des voirs. dienst Gods.

Zoe eist nv, dat binnen desen middelen tyde ende nae hel

I
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begoQste nyeuwe werck voirs. velen andereu kercken , cloistoren

ende godshuysen geerigeert , gefondeerl ende gemaect zyn binoen

onser voirs. stadt van Antwerpen, zoe dat, mits den menichlen

ende pluraliteyt vanden nyeuwen godshuysen ende kercken

voirs., de almoessen der voirs. nyeuwer prochiekercke zeere

gemindert ende gefaelgiert zyn , byden weicken de voors, kercke

zeer tacbter es gegaen, ende vele sculdich geworden, zoe iu

commer als in renten meer dan drie hondert ponden grooteu

onser vlaemscher munten tsjaers, ende bouen desen zoe es de

voors. kercke noch tacbter zekeren anderen creditueren van

sculden ende acbterstelleu, meer dan vier bondert ponden grooteu,

munten voirscreuen : om welcke redenen en waere den voirs.

supliauteu nyet mogelyck bet voirs. nyeuwe werck te volbringenen,

de voirs. commeren ende sculden te betalenen, nocb oock den

voirs. dienst Gods aldaer te continueren. Maer zouden de voirs.

suplianten bet voirs. nyeuwe begonst werck ende dienst Gods te

male moeten laten stille staen ende acbter blyuen. Ende waere

dus gescapen de voirs. werck, kercke ende dienst te male te

vergaen. Dwelck soo gehuerde, zoude zyn ende commen lot oneere

Gods ende zynen beyligen appostel Sint Jacop, ende grooter

scbanden, scbade ende acbterdeele der voirs. suplianten, die

welcke, om daer toe te voorsiene ende remedierene, bebben com-

municatie ende advis gebadt metten Burgmeesleren ende andereu

burgeren ende innegeselenen der seiner onser stadt van Antwer-

pen , die weicken
. den seluen supplianten eeudracbtelyck voir

tbeste middele ende expediënt geraden bebben, vp te bangen

zekeren juweeleu ende prysen te lotingen. Aengesien dat zekere

kercken binnen corten tyden daermede geprofiteert bebben ende

te voiren gecommen zyn. Ende zyn die borgeren , coopluyden ende

ingezetenen der voirs. stadt daertoe zeere geneyct ende geincli-

neert, omme de voirs. kercke ende godsdienst by desen middele te

mogen bulpen , sustineren ende onderbonden , zoe zy dagelycx

zeggen. Mits weicken de seluen suplianten bopen de voirs. procbie

kercke te belpene vuyt allen commeren ende lasten. Nyet wetende

eenich andere middele daertoe te vinden, ende souden zonder twyfel.

alsoe voirs. es, de selue kercke, godsdienst ende lof moeten achter

blyuen ende te nyeute gaen , zoeverre ben hierup nyet en worde

voorzien met onse gracie ende consente omme de voers. lottrie te

mogen treckene ende innestellen , alzoe zy zeggen. Ons daeromme

zeere oelmoedelyck biddende.

Soe eist dat wy, de saecken voirscreuen ouuergemerct , ver-

langende die vpmakinge van der voirs. kercken van Sint Jacops

,

mUsgaders die onderhoudenisse ende continuacie van Godsdienste

indien, den voors. supplianten inden name als bouen, hebben by

goeden aduise ende rypen rade geoclroyeert
, geconsenteert ende

gewillekuert , octroyeren, consenteren ende willekueren, ben

gcuende orlof ende consent van sunderlinge gracie , mits desen

onsen brieuen, dat zy voortaen durende den tyt ende termyn van

eenen jaere zullen mogen lotten ende geuen by manieren van

loiinghen, alsulcken prysen ende juweelen, ende ooc tot zulcken

dagen ende termynen als hen goet duncken sal , bedragende der

voirs. lollrye toter sommen van sesse hondert ponden grooten onser

voirs. vlaemscher munten, oft daer ondere, sonder te diere causen

eenich sins jegens ons te mesbruycken : behoudelyck dat de voirs.

supplianten gehouden zullen wesen de penningen, comende van

den voirs. lottrye, bouen die redelicke costen haerane gedaen oftle

doene , te besteden ende employeren tot betalinghe van den renten

ende achterstellen byder voirs. kercken schuldich zynde , ende tot

reparacie ende onderhoudenisse der seluer kercken ende van gods-

dienste in dien , ende nyeuwers el. Ende van den seluen penningen

rekeninge ende bewys te doene daer ende bet behoiren zal ; behou-

delyck oick dat zy ben van deser onser jegenwordighen brieue nyet

en zullen mogen behelpen noch oick die doen publiceren , ter tyt

toe dat die lothingcn by ons geoctroyeert ende geaccordeert die

van den kercken van Berghen opten Zoom , Sinte Pieters te Loeuen

ende van Thienen, gedaen ende gehouden zullen wesen. Ontbieden

daeromme ende bevelen onse lieuen ende getrouwen, die hooft

president ende luyden van onser secreten ende grooten Rade

,

Cancellier ende luyden van onsen Rade in Brabant, President

ende luyden van onsen camere vanden Rade in Vlaendren

,

I .'
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Stadhouderen , president ende luydcn van onsen Rade in Hollant ,

Maire van Loeuen , Amplman van Bruessel , Schoutct van Antwer-

pen ende van den Bossche , ende allen anderen onsen rechteren

,

justicieren , officieren ende ondersaten , wien dat aengaen oft

aenroeren sal mogen, hueren stedehouderen ende eenyegelykcn

Tan ben bisonder zoe bem toebehoeren sal, dat zy van descr

onser jegewordiger gracien, octroye, orloue ende consente, due-

rende den tyt, onder die condicien, inder voegen ende manieren

bouen verclaert, doen laten den voornoemden supplianten in de

name als bouen , rustelyck ende vredelyck genyeten ende gebruyc-

ken. Sonder hen te doene ofte laten geschien eenich belet oft

wederzeggen Ier contrarien in eeniger manieren. Ende dal zy hen

laten voirsclireven jegewordighen brief vuytroupen ende publi-

ceren, oft doen vuytroepen ende publiceren ten plecken ende alsoot

behoiren sal, ende daer van zy versocht zullen wesen. Want ons

alsoe gelieft. Des toirconden zo hebben wy onsen zeghel hieraen

doen hangen. Gegeuen in onser stadt van Mechelen, den \xvij dach

van Januario, int jaer onsheeren duust vyf hondert ende achtiene.

Ende van onsen rycke tderde :

Op de plieke stoet: Origineel op perkament , zeer beschadigd

,

By den coninck in zynen in het kerkarchief van S. Jacobskerk.

raide. De woorden in cursyf gesteld , zyn de-

Haneton. genen die wy of volgens eene franschc

vertaling hebben aengevuld, of gedeel-

telyk hebben moeten raden.

BYUGË F.

GRAFTOMBE VAN PEETER POT (Bladz. 354).

Wy hebben gezeid, dat dezelve door de beeldstormers werd

vernield. Vyf jaren na den beeldenstorm van 1566 is de Prior

van S. Salvatorsklooster, Johannes, vergezeld van Petrus Pot,

monik en priester, voor den notaris Jan Pauli, en getuigen

verschenen, en heeft voor dezen ambtenaer de volgende ver-

klaring betrekkelyk het maeksel der grafstede afgelegd :

« De tombe v^as vierkantig ,
gansch door eenen uitmuntende

kunstenaer in metael gegoten , zynde tien voet in de lengte en

vier voet hoog. Op den bovensten boord las men het volgende

uit Job, IX : « Credo quod Redemptor meus vivit, et in novissimo

die de terra surretturus sum, et in carne mea videbo Deum Salva-

iorem meum, » Zy stond op eene plint, op welke men dit opschrift

las : « Piam his orate quietem. » Op de tombe aen de linker zyde

lag met gevouwen handen de edele vrouwe Maria Terrebroots ,
op

een kussen; aen de regter zyde de edele heer Peeier Pot, onze

vrome stichter, op den regier arm ruslende en houdende de linker

hand op zynen helm; en, als kenleeken van zynen adeldom en lid

van de ridderorde, was hy gansch in zyne wapenrusting gekleed.

De twee voorste platen verbeeldden, de eene de verrysenis van

Christus en de andere Jonas uit den buik van den walvisch

geworpen. De twee achtersten vertoonden de wapenschilden des

stichters en der stichleresse. De tombe stond regt voor het allaer

van den H. Petrus, in de kroft onder het hoog altaer van het

choor, alwaer zy eerst de kapellany stichtten, welke wy met

toestemming der Kanoniken en van den H. Vader by ons klooster

hebben ingelyfd. En nu, door welken oproer deze tombe, met

70DEEL III.
'"

h(-(



554 BYLAGEN. BYLAGEN. 555

« 1' ^

'i

zooveel zoi^e en overleg door de stichters opgericht (1) , door

de kloosterlingen zoo langen tyd bewaerd , door de noodlottige

geweldenaryen van dezen tyd verbryzeld ^eré, zult gy uit dit

waerachtig verhael en getuigschrift vernemen. In bet jaer 1566

den 20 Augusty, wanneer de woede der schelmsche beeldstor-

mers en der goddelooze ketters zich overal verspreidde , werden

eerst de drie altaren in de kerk verbryzeld ; en voor de derdemael

hunnen aenval vernieuwende, overweldigden zy de kroft; en de

tombe, welke de kloosterlingen tweemael voor honderd tien

goudgulden hadden moeten afkoopen, werd alsdan ten gronde

omgeworpen, aen stukken geslagen en in brokken geroofd. »

Men leze voor het overige de Charographia in Sanderus. Dit

werk vervat eene groote plaet, welke de eerste Abt Benedictus

Bloemmaerts deed graveren, het jaer na zyne verheffing, i655.

De kunstenaer heeft getracht daerin op eene tombe van later be-

werking en vorm de stichters te verbeelden, liggende op de wyze

als boven is gezegd (hier volgt de beschryving der andere figu-

ren die op deze plaet by de tombe staen). — De Abt van S. Salva-

tor had die plaet aen Papebrochius geleend, om dezelve in zyne

Annales te geven; zy ontbreekt aen het meestendeel der exem-

plaren van Sanderus. Na den dood des drukkers werd een groot

deel der exemplaren van dit werk door eenen boekverkooper

gekocht en naer Parys vervoerd ; deze ook overleden zynde , bleven

die exemplaren daer onbruikbaer liggen, omdat de andere platen

ontbraken , welke door degenen , die dezelve elk voor zich hadden

doen graveren, ingehouden werden. Nochtans werden er van

Parys verscheiden exemplaren naer Brussel wedergebragt, in

hoop van dit werk welhaest uittegeven; maer aleer de balen

waren opengemaekt, werden de exemplaren in den brand van het

bombardement door de Franschen in 1695 vernield. Zoo dat er

zeer weinige afdrukken van overig zyn, die in het leven van den

drukker in België verspreid werden.

(1) Of liever door hunne kinderen; want Maria Terrebroots stierf

vroeger , in bet jaer 1459 den 26.» February.

BYÜGE G.

STUKKEN BETREFFENDE DE GODSHUIZEN.

N, 1. — Stichting van O. L. Vrouwecovent door Hendrik

Suderman, 7 November 1343 (Zie ons IL* Deel, bladz.

225 en vplgende).

In nomine domini amen. Anno Natiuitatis eiusdem millesimo

trecentesimo quadragesimotercio. Indictione xj, die nero septima

mensis Nouembris, Pontificatus sanctissimi in Christo patris et

domini nostri, domini Clementis Pape vj anno secundo. Constitutus

propter hoc in presentia prouidorum virorum dominorum Scabi-

norum et Consulum, seu Consilii opidi Antwerpiensis, Cameracensis

diocesis, meique Notarii publici et testium subscriptorum , ad hoc

specialiter vocatorum et rogatorum, discretus vir Henricus dictut

Suderman de Tremonia (1) , mercator, Antwerpie moram trahens

et domicilium habens, licet mente sanus atque corpore, ac sue

compos rationis, attendens tamen quod, licet ratio regat mentem,

ipsam tamen sepe adeo languor obnubilat , ut non solum rerum

temporalium, verum etiam sui ipsius cogalur languoris vehemenlia

obliuisci. ïdeoque ob sue suorumque progenitorum et amicorum

salulem animarum, cum ratione potiretur adhuc, cupiens terrena in

(!) Dortmund, in Westfalen, op de Ems, was voorheen eene hanze-

en keizerlyke vrystad.
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celestia , et transitoria in eterna , largitore propiciante graciarom

,

felici commercio commutare; idemque Henricus, prout asseruit,

de bonis suis quaodam domum cum fundo et orto, protenso usque

ad fossatum Antwerpiense , wlgariter dictum Oudeuesle , cum suis

pertineuciis, situatum ex opposito platee seu strate, dicte CortstraUy

collateralem seu contiguam uersus origentem (sic) cum domo

Wolteri dicti Maeogiart, ab occidente uero cum domo domini

Aiardi de Dyke, Ganonici ecclesie beate Marie Antwerpiensis

,

emerit siue hereditarie et perpetue comparauerit, ipsamque domum

vna cum pertinenciis suis supradictis certisque redditibus infra-

scriptis, spectantibus et per ipsum Henricum deputatis ad eandem,

diuiuo cultui perpetuo deputauerit et in pios vsus pauperum pure

et simpliciter propter Deum et in honore beati Marie, eius genitricis,

omniumque sanctorum, donauerit et conuerterit, et ob hanc causam

et nullam aliam , domum predictam Onservrotoen Conuent , voluit

wlgariter inantea appellari ; voluitque et etiam ordinauit idem

Henricus quod in domo prelibata pauperes virgines , vidue atque

continentes, paupertatem priuatam siue penuriam sustinentes

siue pacientes, que eciam opibus manuum suarum aliqua sibi

acquirere sciant et possint necessaria, usque ad numerum triginta

personarum dumtaxat recipiantur, hospitentur et locentur; quod-

que eedem persone, tam receple quam imposterum recipiende et

hospitande , talis erunt condicionis
, quod in ecclesiis , vicis seu

plateis publice minime mendicauerint neque mendicabunt, sed

potius pauperes erunt vereconde. Animaduertens insuper idem

Henricus, more prudeutis et precogitans, quod domus ipsa et persene

degentes pro tempore in eadem, sin aliquorum proborum defensione

et tutela propter insultus malignancium et incursus, uiderentur

minime durature; cumque nichil certius sit morte, nichilque

incertius hora mortis, volensque pocius preuenire quam morte

preueniri : quare hac presenti die Henricus prelibatus, omnibus

iure, modo et forma, quibus melius potuit, liberaliter dedit et

donauit viris prouidis et discretis, Scabinis et Consulibus oppidi

Antwerpiensis supradictis consentientibus eamque admittentibus

et recipientibus , ac eorum successoribus , qui erunt pro tempore

,
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domum ipsam vna cum redditibus et prouentibus pertinentibus

ad eandem administrationem et gubernacionem domus ac bono-

rum, seu reddituum et personarum degentium in eadem , eisdem

commitlens per modum qui sequitur ministrandorum , siue guber-

nandorum.

In primis ilaque voluit et ordinauit Henricus supradictus, Sca-

binis ipsis et Consulibus presentibus et consentientibus exnunc

prout extunc ,
quod Scabini ijdem personas easdem in eadem domo

pro tempore degentes earumque bona defendere debeant et tueri

,

ipsasque personas sub eorum protectione recipere et tulela.

Voluit insuper et ordinauit predictus Henricus, quod Scabini

prelibati, qui fuerint pro tempore, duas valentes personas seculares,

adhochabilesetydoneas, eligere, nominare, ordinare seu insti-

luere possint et debeant, siue Scabini siue non existant, aut alter

eorumdem ,
qui tanquam gubernatores domus eiusdem diligenter

el frequenter tam domus quam personarum statum respiciant et

defectus, et siquem inibi repererint, illum secundum suas conscien-

cias et prout eis uidebitur expedire, corrigere possint et debeant,

quorum gubernatorum conscientias in huiusmodi uoluit onerari.

Preterea voluit atque ordinauit dictus Henricus ,
quod siquam

personarum degentium in domo prelibata, decedere uel forte

delinquere contingeret publice uel notorie facto uel excessu aliquo

nolorio uel notabili ,
quod delinquens huiusmodi , ne ouis infecta

inficial lotum gregem, a domo sepedicta perpetuo expellatur, ac

loco huiusmodi defuncte uel expulse altera persona bone fame

et vite laudabilis, siue uirgo, vidua uel continens existat, secundum

cousciencias gubernatorum atque personarum degentium predi-

ctarum per modum infrascriptum subrogetur. Ceterum voluit et

etiam ordinauit, quod Scabini pretacti possint eosdem gubernatores

domus et personarum huiusmodi quod tpre (sic) instituere et desti-

tuere possint semel et pluries, quociens et prout eis et statui domus

atque personarum ibidemdegentium predictarum uidebitur expedire.

Item, voluit et ordinauit quod, siqua persona recipienda impos-

terum in domo prelibata recipi debeat uel admiiti ,
quod hec de

consilio et consensu trium uel quatuor personarum antiquiorum

48*L.
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et melioris fame degentium in domo prelibata recipiatur, cum
verisimile existat, quod ipse persone degentes uel earum alique

melius noscere debeant personas inibi oportunas, quam Scabini

uel alii inexperli; super quo simililer consciencias personarum

degentium, videlicet trium uel quatuor ac gubernatorum predi-

ctorum uoluit onerari.

Item, voluit et ordiuauit Henricus suprascriptus, quod de bonis

seu reddiiibus infrascriptis, per eum ad domum seu personas

degentes in eadem perlinenlibus , depulatis ac deputandis et ha-

bendis in futurum census principalis domus predicte ante omnia

persoluatur, ac tecium, fundamentum et parietes eiusdem domus
ac aliorum pertinenlium ad eandem, cum necesse fuerit, reficiantur

et parentur; et de residuo bonorum predictorum ligna et cremabilia

alia , videlicet carbones emantur et turbones , eisdemque personis

sic degentibus de pottasio prouideatur competenter. Hiis uero sic

peractiset integralUer completis, si aliquam pecuniam superesse

contigerit , illa in augmentum reddituum domus prelibate conuer-

tatur. Ita tamen quod in premissis omnibus et singulis intentio

prenominati Henrici nullatenus defraudetur.

Bona uero, siue redditus et prouentus ad domum ipsam et

personas degentes in eadem pertinentia, sunt hec : In primis sex

sol. grossor. veter, monete Regis Francie, et sex capones, ad ius

opidi Antwerpiensis recipiendi et habendi singulis annis a domo
quam nunc habet et possidet Arnoldus diclus Clap, que fuit

quondam Bartholomei Vrombouds, sitam inter domum domini

Wilhelmi et Duuenvoerde , ex vna parte , et domum Pauli dicti

Barvoet, ex altera. Item , sex sol. gross. eiusdem monete super

domo Arnoldi dicti Cempenere , sita retro hospicium Nicolai dicti

Madere, in Kijpdorp, infra fossatum antiquum ville Antwerpiensis

supradicte
, prout in litteris scabinalibus super hiis confectis ple-

nius continetur. Promiserunt insuper Scabini supradicti Henrico

supradicto, omnia et singula supra et infrascripta
, pro eorum

posse, perpetuo habere et tenere rata, grata atque firma , ipsaque

inuiolabiliter obseruare et facere obseruari. Et in testimonium

omnium et singulorum premissorum, et ad maiorem roboris

firmitatem hoc presens publicum instrumentum sigillo scabinatus

et consilii oppidi Antwerpiensis ad causas, vna cum sigillo prefali

Henrici duxerant roborandum. De quibus omnibus et singulis pre-

libatus Henricus petijt sibi fieri per me vnum uel plura publica

instrumenta in meliori forma qua fieri possent, secundum consilium

et dictamen cuiuslibet sapientis. Acta fuerunt hec in domo scabi-

nali Antwerpiensi , anno, indictione, mense, die et pontificatu

quibus supra. Presentibus prouidis et honestis viris dominis

lohanne de Doemen ,
juniore, milite. lohanne Wylmari , Wilhelmo

dicto Lympeys et Petro de Hoboken , Scabinis. Egidio de Hoboken,

Ammanno, lohanne dicto Clerico(l) et Nicolao dicto Noese, clericis,

'ac Razone de Werue, Woltero dicto Gooyckaprun, et Arnoldo

dicto Costere , laicis , familiaribus et seruientibus ville seu opidi

Antwerpiensis supradicte
,
pluribusque aliis fidedignis ad premissa

vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Reynaldus Breuis de Reys, clericus Coloniensis diocesis,

publicus imperiali auctoritate notarius, premissis omnibus et sin-

gulis vna cum prenominalis testibus presens interfui, eaque, prout

prescripta sunt , fieri vidi et audiui , ideoque ad rogatum Henrici

prelibati ipsa scripsi et in hanc publicam formam redegi , signoque

meo solito signaui rogatus.

Nos uero Scabini et Consules seu Consilium Antwerpiense

supradictum, quia donacionem et ordinacionem Henrici supradicti

vidimus et cognouimus fore iustas et honestas ac rationi consonas,

ideirco eas admisimus et acceptauimus, ipsasque ad rogatum

Henrici prescripti, prout prescribitur, approbauimus et approbamus,

sigillique nostri Scabinatus et consilii ad causas present, duximus

(1) Zeer vermoedelyk de schryver der Brabantsche Veesten. Jammer dat

Wiilems, wanneer by zyn onderzoek op 's mans naem en titel schreef,

dit belangryk stuk niet onder bet oog bebbe gehad; hy had hier een

bewys gevonden, dat onze schryver wel uitdrukkelyk Clericus was byge-

naemd en dat hy daerenboven, benevens zynen ambtgenoot Nikolaes

Nose, nog met de benaming van cleiicus of klerk wordt onderscheiden,

als behoorende tot den geestelyken stand , en zynde een schryver (Zie

Wiilems, Brabantsche Veesten, Introduction, pag. x et suiv.).



360 BYLAGEN. BYLAGEN. S61

•.. U

,.'

'l

appensione muniri vna cura sigillo prefali Henrici presenlibus

appenso in testimonium premissorum.

Ego uero Henricus diclus Suderman prescriptus, sperans de

domo lerrena celestem, et transiloria eternam, dei misericordia

ipsiusque genitricis ac sanclorum omnium internenen, mihi con-

struere, idcirco omnia et singula, prout supra scripta sunt, feci,

donaui alque ordinaui, prouidosque viros et bonestos dominos

Scabinos Antwerpienses predictos rogaui ,
quantum predictorum

onus, prout prescribitur, pure, simpliciter et propter Deum uellent

assumere et acceptare : qui supplicationem meam huius, tanquam

iustam et rationi consonam admiserunt, et in testimonium pre-

missorum et maiorem roboris firmitatem , sigilium scabinatus et

cousilii ville Antwerpiensis ad causas presentibus duxerunt appen-

dendum ;
quapropter et ego Henricus prescriptus sigilium meum

proprium, in testimonium premissorum et ad maiorem roboris

firmitatem, presenti instrumento, ad rogatum meum scripto per

Reynoldum de Reys, notarium prescriptum, similiter duxi ap-

pendeudum.

Origineel op perkament, de beide zegels

verloren , goedjonsUg medegedeeld door

den Heer Frans Mertens-Bauduin.

N. 2. — Dit es tgoet ende den chys dat S, Annen Gasthuyse

toe behoert, dat gestaen es inde Corte Niewe strate, dat

daer stichten Bouden de Riddere ende Lysbet Haeys,

beschreven int jaer ons heeren U12, 20 daghe in Aprille

(Bladz. 64 en 65).

Inden yersten, drie missen alle weken : eene des maendaechs,

ende eene des woensdacchs, ende eene des vridaechs. Item, dese

drie missen es dit gasthuys voerseit sculdich te doene voer Boudens

sRidders ziele, ende daer hijs vore begheert, eewelike duerende.

Item, hier voere heeft hi beset ende ghegheuen sente Annen

gasthuyse twee zister rogs erfelike, op Katelinen Wouters dochter

vander Borch, die men heet Wouter Lauwereys, woenende te

Adeghem , op haer huys ende op haer hof met al datier toebehoerl.

ij. Op eenen dubbelen mottoen erfelike, op Heynrijcs Costers

huys ende hof, gestaen ter Lucht binnen Adeghem.

iij. Op xlv oude grooten tsiaers erfeliker renten. Die haer

Willem Buffe jaerlijcs sculdich es van sines huyse te S. Lauwereys

Ie Hove.

iiij. Op een bosch gheheeten Eessenheyde, houdende omtrent

iij s vierendeel buynders te Houe.

Jan Raet, Katelinen man zet tot onderpand v veertelen rogs, op

een stuk land te Berchem, xxij oude groten.

Lysbet Haeys kocht van Willem Volkaert vierdalven hollandschen

gulden en vier capoenen , op huis en land gelegen te Hove.

Jan de Keersmakere te Mortsel geeft vj mottoenen en jv capoenen.

Eenen vleemschen nobel tsjaers erfrenten, gestaen opten hoec

voor de Kemmer porte neuen de Siuuys.

X s ouden schilden.

V gemeten lands te Ousterweel.

Dit syn de renten van het Gasthuys :

xij oude groote in Kypdorp op een huys ende op een slede.

j ouden schild op Merten den Kempeneere te Calloes.

viij ouden groten te Berchem.

XV ouden groten op de stad.

vj ouden groten te Ettenhoven te Eekeren.

j halster rogge erfelyk.

j stuc land gelegen in Schynbroeck aen den Spronghen dyc.

vj schellingen vlaemsche grooten op een huys gestaen inde Mere.

ij deel van twee ryalen op een huis.

jv gemeten land te Ousterweel.

ij oude schilden op twee halve huyzen gestaen op de Steen-

houwers vest, op den hoek vander Bocsteghen.

Een half bunder lands te Lillo.

S. Annen gasthuys is schuldig :

Te doen doene Lysbetten Walghs, Joes Calloers wyf was,

weken een misse, opten dijsdach, eewelyc staende.
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Voer Lysbetten van Sanlvliete, Heine Maes wyf was, eene misse

de weke, alle donderdaghe, erfelike staende.

Voer Danneel Cansen eene misse de weke, alle saterdaghe.

Voor Lysbetten Haeys ende daer sys vore begheert, een misse de

weke, alle sondaghe.

Item , S. Annen gasthuys es sculdich te gheuene alle jare voer

Jans ziele vanden Dale was, des verwers, viij s. vlemscher groote, te

tornen, te deelene den armen achter straten, alst meest noedt es;

ende tgasthuys raoetse coepen ende deelen, voer seker goede,

diere Jan vanden Dale toe ghegheuen heeft erfeliker renten.

Item , Jan van Borsbeke, de huydevettere, ende Lysbet Mickaerts,

syn wettich wyf, die hebben ghegheuen den heyleghen Gheest van

onser Vrouwen kerke tiene oude schilde erfelic, wyn mede te

coepene alle paeschdaghe, ende den aermen te deelene, ghelyc

dat schepenen brieuen begrepen hebben. Daer heeft hi op ghe-

gheuen den vrouwen die in S. Annen gasthuys woenen ende woenen

selen , een ghelte Rynsch wyns erfeliker rente.

Item, Claeus Smit, de mersenier, gaf in voerledenen tiden der

tafelen sheilichs Geests in onser Vrouwen kerke xljx pont groeten

,

erfrente mede te coepene , omme eewelic duerende alle jare op

onser lieuer Vrouwen dach Lichtmisse te gheuene j * ame Rynsch

wyns, den armen die der provenden sheilichs Geests leuen, eiken

mensche op dien dach een waelpoyt wyns. Ende met vorwaerden

,

dat de arme vrouwen in Sente Annen godshuys, eewelic duerende,

alle jare op onser Vrouwen dach voirs. daer af hebben sullen twee

gelten wyns, ghelyc den schepenen brief die de voirseide tafle

sheilichs Gheest daer af heeft, dat wel verclaert.

Item, beneden tvleeschuys op een stoue, die een wile Aechte

Cous besat ,
ghestaen opten Dilf ,

jeghen den crummen ellenboghe

ouer, ende ieghen tstraetken daer men ter predicaren porten wert

gaet, vuyt Craeywyc, daer heft Sente Annen gasthuys op xxj oude

grote , die hen bleuen syn van Lysbeten Roys , die in S. Annen

gasthuys staerf, ende die haer bleuen syn van haren ouders,

ende van ouden heercomen altoe^ ghegheuen hebben. Dits den

oudsten chys metter fermerien in Claepdorp, die staen euen
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ghelijc ende syn doudste naest der capelrien ; ende haren chys es

ij $ lib. zwerte; desen chys staet al op beede de huyse, ghelyc

dat der fermerien brief verclaert van beeden den chisen.

Item , aende vischmerct opten store (1) metter toe behoerten

xl oude grote.

Item, opt sprinael, voerder schepen huys, j «. ouden scilt, die

gaf Jan Caes wyf was Sente Annen gasthuyse op al haren chijs

die sire op hadde.

Item, iiij ghemeten lants gheleghen opt Slijc (2) int Waterlant,

neffens mijns heeren lans van Brabant aen deen side, des cloesters

lant van Sinte Bernaerts aen dander side.

Item, iij chys guldene op drie vierendeel van eenen huse, dat

Bouwen Cortpape, taelsprekere, ende Jehannen, sinen wiue, terne

ghegheuen es, ghestaen buiten Sinte Jans porte opter Ouuer.

Item, eenen chijs gulden die staet bewesen op een huys staende

op de Borchbrugge.

Item , iij s ouden scilden op een huys staende inde siluersmit-

strate, geheeten den Kemp.

Te sente Jansmisse in midzomere inden jaire xiiij.* ende drien-

vyftich soe wairt gegeuen den regeerders des voirs. goidshuys,

te wetene Gielis Breem , Aert de Hont ende Jan Heesterman

,

de somme van sestien poude grote , om te doen celebreren alle

weken hets donderdaigs een misse voir de zielen van Lysbetten

vanden Bogaerde ende Lysbetten Jacops in de voirs. capelle, welc

regeerders dit aengenomen hebben by consente van Bourgmees-

teren ende Scepenen vander stadt , te doen doene voir hem ende

voir de regeerders die na comen selen. Ende om de voirs. misse

teewigen dagen gedaen te worden inder voirs. manieren, soe

syn daer vore verbonden ende te pande geset alle de voirs.

goidshuys goede jegenwoirdich ende toecomende. Gedaen inden

jaire voirs., ses en twintich daige in Nouembri.

(1) Steur, visch. — Het woord beteekent ook belasting.

(2) Slyk, eene streek onder Oosterweel, waerschynlyk van daer de

naem der Slijkpoort.
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1649. 25 November. Geeft de wed. David Schott aen de ael-

moesseniers cccc gulden kapitael, die daer voor bezet hebben

rente, den pennink twintig op het innocomen vande twee stuyvers

op elcke ame vande witte poirters ende tappers bieren, binnen

dese stad gesleten worden, op den last van fondatie van acht

lezende missen alle jaer te doen doen in de capelle van tgodshuys.

1655. Geeft de wed. David de Schott aen de H. Geestmeesters

ende proviseurs van het goidshuis van S. Anna ccxl gulden om by

de H. Geestmeesters bekeerd ende aengeleid te worden tot behoef

van het voors. gasthuis, op den last van fondatie van twee

lezende missen alle jaer.

De openvallende plaetsen in dit godshuis werden eertyds door

de afstammelingen der beide stichters vergeven ; maer toen

derzelver nageslacht in 1588 geheel was uitgestorven, werd er

bepaeld , dat de Schepenen met de vei^eving dier plaetsen zouden

belast blyven, zoo als blykt uit zekeren akt te vinden in het

Secundum Volumen Privilegiorum , fol. 184. Thans behoort

het gesticht onder het algemeene bestuer der godshuizen. Wat

aengaet de kapelle , welke is toegewyd aen S. Anna , Papebrochius

zegt in zyne Anmües , T. I , pag. 268 , dat zy in de XVII.' eeuw

merkelyk werd verfraeid , en dat er dagelyks twee missen werden

gedaen. Tegenwoordig houdt men er slechts catechismus voor de

kinderen oit de werkende klassen. Het huis met den gang aen

de straet is in 1854 nieuw opgebouwd geworden.

BYLAGE H.

DE EYENDYK EN DESZELFS TOL.

N. i .— Hertog Hendrik geeft aen het klooster van S, Michiels

den tol op de Deurnebrug^ i April 1215 (1214 n. s.).

(Bladz. 7).

Henricus, dei gratia, dux Lotharingie, omnibus in perpetuum.

Sciant tam futuri quam presentes
,
quod Henricus

,
qui breuiator

dicebatur, ad nostram venit presentiam, et omne ius, quod habebat

in ponte de Dorna , in nostra manu resignauit , et nos propter

Deum, et dilectionem quam habebamus erga ecclesiam beati

Michaelis in Antwerpia, omne ius quod habebamus in eodem

ponte, et quod predictus Henricus habebat, siue in denariis, siue

in segetibus, siue in panibus seu telonio, uel alio quocumque

prouentu , tune existente uel in futurum proueniente, et quocumque

modo in posterum possit meliorari, sic predictus Henricus ad opus

prefate ecclesie pure resignauit , et integre nos per manum nostram

libere reportauimus et contulimus in manus venerabilis abbatis

Arnoldi, qui tune vtiliter prefuit eidem ecclesie : et ut hoc firmum

robur habeat in perpetuum
,
presens scriplum, sigillo noslro robo-

ratum, prenotato abbati et eius successoribus, a nobis et nostris

heredibus inconuulse tenendum, contulimus in testimonium.

Nomina uero testium qui aderant sunt hec : Arnoldus de Diest

,
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Arnoldus de Wezemala, Arnoldus et R. el R. notbarij et alii quam
plures. Acta sunt hec apud Louanium , anno incarnationis dorai-

nicae m. cc. liij , in kaiendis Aprilis.

Cartularium S. Michaelis, fol. xiij.

N. 2. — Ordonancie van Schepenen op den tol van den

Eyendyky gegeven op 24 November 1280 (Bladz. 7 en 8).

Nos Enghelbertus Grotere et Gerongus Wentel , scabini Ant-

werpienses, notum facimus universis presentes litteras visuris

,

quod , suborla questionis materia super iure tbelonii de Aiendike

,

ad ecclesiam S. Micbaelis Antwerpiensis spectantis, dicta questio

sopita fuit et tenninata coram iudice de Antwerpia, nobis et con-

scabinis nostris Antwerpiensibus , diligenter veritate super pre-

missis inquisita, in bunc modum qui sequitur : videlicet, quod

quilibet colonus, moram faciens ab Aiendike usque Thurenhouder-

uoert, versus partem Renensem, soluet et soluere tenebitur de

dicto tbelonio vnum panem domesticum, uel duos denarios flan-

drenses pro pane. Grex vero pecoris alieni , transiens per Aiendike

el non per pontem de Dorne, duos denarios Antwerp.; biga ferrata

aliena, unum denarium Antwerpiensem ; currus, denarium

Antwerp.. Quilibet moram faciens a ponte de Dorne usque Merc-

blaes, conferens custodi uille , conferre tenebitur garbam de ponte;

quelibet mansio a Mercblas usque Tburenhouderuoerl, mensuram
quandam dictam lopen (1). Quilibet uero alienus transiens soluet

de quatuor porcis denarium Antwerp. , de quatuor ouibus denar.

Antwerp.; de quolibet capite iumenti scilicet, vacce seu palefridi,

obulum ; de curro quolibet alieno , den. Antwerp. ; de biga aliena

,

den. Antwerp. Sed qui ibidem tbelonium dederit, soluere non

tenebitur apud Aiendike. In cuius rei testimonium sigilla nostra

presentibus litteris sunt annexa. Datum m. cc. Ixxx. Sabbato ante

festum beate Katarine virginis et martyris.

Cartularium S. Michaelis, fol. xcviy verso,

(i) Zie de nota op bladz. 8.

]j^\ 5. De tol van den Eyendyk door de Kanoniken van

S. Michiels ten jare 1447, mits eenen jaerlykschen cyns

oen de Stad afgestaen (Bladz. 8 en 150).

Philips, bider gratiën Gods , hertoge van Bourgonje , van Lothr.

,

an Brabant ende van Lymbourch, greue van Vlaendren, van

Artois, van Bourgonje, Palatyn, van Henegouwe, van HoUant,

van Zeelant ende van Namen, Mercgreue des Heilichs Rycks,

heere van Vrieslant, van Salines ende van Mechelen. Allen den

ghenen die desen brief selen sien of horen lesen, saluit : want

onse lieue geminde die Burgemeesteren, Scepenen ende Raide

onser stad van Antwerpen ons hebben doen thoenen, hoe, om af

te leggen alsulken geschillen als ouer lanc geweest syn tusschen

onsen lieuen geminden jn Gode , den abt ende couuent ons gods-

huys van sinte Michiels, in onser voirgenoemde stad, jnden name

des selfs ons godshuyse, aen deen side, ende die voirs. Burger-

meesteren, Schepenen ende Raide, jnden name vander seluer

onser stad, aen dander, omme des tols wille van Ayendyck, toe-

behoerende onsen voirg. godshuise , daer jnne de voirs. abt ende

couuent altoes gemeynt hebben gehadt, dat die poirteren ende

ingeselenen onser voirs. stad gehouden hebben geweest , den voirs.

Burgemeesteren, Scepenen ende Raide houdende die contrarie.

Ende omme alle goede ende gunst, mynne ende vrientscap metten

voirs. abt ende couuent te onderhouden, zy by tusschen sprekenen

van eenighen hueren vrienden te beide siden mit malcanderen

eens geworden ende ouercomen syn, als dat die selue abt ende

couuent, jnden name ons voirs. goidshuys, van hen ende hoere

nacomelinghen , onser voirs. stad geheelic ende al ouergeuen

sullen, by consente ende orloue van hoeren ouersten, der voirs.

lol van Ayendyck met allen synen toebehoirten ende metten wege

,

gelyc hy nv terly t genouch bewyst js. Op eenen erfchyns van seuen

en dertich ouerlantschen rynschen guldenen, voir den dach datum

des briefs gemunt ende geslagen, of die werde daer af jn andere

goeden gelde ,
gelyc die wisseleren ten tyde synde die selen prysen

weert synde; welken erfchyns de voirs. onse stad onse voirg.
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goidshuise daer af alle jare tot eewigen dagen , altois op onser

lieuen Vrouwen dach Lichtmisse sal betalen, op alsulken voir-

waerden, dat ons voirs. goidshuys ende desgelycx onse goede

luden die gebueren ende onderseten van Mercxplas jnden voirs.

tol voirtaen ewelic vry ende ongelast selen wesen van allen hoeren

goeden, die zy daer vaeren selen of doen vaeren. Ende dat die

voirs. Burgemeesleren , Scepenen ende Raide, nv synde ende

namaels wesende , die voirs. xxxvij ouerlantsche rynsche guldenen

tsiaers erfliker renten selen mogen coopen of bewysen op sekere

erfpande binnen onsen mergrefscape van Antwerpen gelegen, dair

onse voirs. godshuys wael vast ende seker sy, ende dat gedaen

vanden betalingen derseluer xxxvij ouerlantschen rynschen gul-

denen voirtaen ongehouden bliuen. Ons oetmoedelic biddende die

voirs. Borgermeesteren , Scepenen ende Raide , want zy om den

voirs. erfchyns van xxxvij ouerlantscher rynscher guldenen

,

onsen voirs. godshuise alle jaren alsoe te betalene, onser voirs.

stad noch huere goede , noch oic die poirteren ende ingesetenen

der seinen niet en mogen verbynden , alsoe den selven onser

godshuyse van noede js om daer af versekert te wesen , sonder

onsen wille, oirlof ende consent, wy hen dat genedichlyc oirlouen

willen ende consenteren. Soe doen wy te wetene, dat wy, die

altoes genegen syn te voerderen alle tgheen daer mede goede

minne ende vrientschap tusschen onse onderseten moegen worden

onderhouden, ter beden der voirs. Burgemeesteren, Scepenen ende

Raide geneicht hebben , voir ons , onse enien ende nacomelingen

,

hertogen ende hertoginnen van Brabant , den seluen Borchmees-

teren, Scepenen en Raide van sunderlingen gracien gewillecoert

ende geconsenteerl , willecoeren ende consentoren mit desen

onsen brieve , dat sy te deser tyi onser voirs. stad van Antwerpen

mit allen hueren goeden, poerteren ende jngesetenen , sullen

mogen verbijnden, voir die voirs. xxxvij ouerlensche rynsche

guldenen jaerliker ende erfliker renten, den voirs. onsen gods-

huyse, voer den voirs. tol van Ayendyck mit synen toehoerten

ende wege voirs. alle jare op onser Lieuen Vrouwen dach Licht-

misse te betalene, ende den voirs. abt en conuent daer af geuen
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hoere opene besegelde brieue jn behoirliker vormen , alsoe dat

onse voirs. goidshuys daer mede wael versekert syn sal. By

alsoe dat die selue abt ende conuent voer hen ende hoere voirs.

nacomelingen, by consente huers voirs. oeuersten onser voirs.

stad ouergeuen den seluen tol mit sinen voirs. toebehoerten

ende wege. Alsoe dat deselue onse stad dair mede oic wael

verwaret ende versekert syn mo^e , sonder argelist. Ontbieden

hieromme ende beuelen onsen drossete ende allen anderen onsen

ambachteren , rechteren , dieneren ende onderseten ons lants van

Brabant , nv synde ende namaels wesende , ende allen anderen

dien dat aengaen mach, dat sy den voirs. Borgermeesteren,

Scepenen ende Baide der voirs. onser stad van Antwerpen onser

voirs. gracien ende concents rastelic ende vredelic doen ende

laten gebruycken , sonder hen eenigen hinder, commer of letsel

daer jnne te doen, ofte laten geschiene jn eeniger manieren.

Behoudelic ons jn allen anderen saken onse recht ende heerlicheyt,

tenen eenen yegelijken des syns jn allen. Ende des toirconde

hebben wy voir ons, onse eruen ende nacomelingen voirscreuen,

onsen segel aen desen brief doen hangen. Gegeuen opten xxiiij

dach van meye, jnt jaer ons heeren dusent iiij." xlvij.

Groot Pamp. Priv, Boeck, fel. xlj recto.
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BYUGE !.

BISSCHOPPELYKE DIPLOMEN.

N. 1. — Ahsolucie die de stad heeft vanden houe van
Cameryck, 3 October iUO (Bladz. dSl).

Uniuersis presentes litteras inspecturis Vicarius generalis in

spiritualibus et temporalibus Reverend, in Christo patris el domini
noslri metuen. domini lohannis de Burgundia , Dei gralia , Episcopi

Cameracensis salnlem in Domino. Nolum facimus quod nos, au-

ctoritate dieti reverendi palris, nobis in hac parle specialiter

commissa, honorabiles et prouides viros Burgimagistros, Scabinos

et Consules opidi Antwerpiensis , Cameracensis dioc. , ab omnibus
et singulis processibus et debilis hactenus in et conlra iurisdi-

ctionem ecclesiasticam et spiritualem dicti Reuerendi patris perpe-
tratis et commissis, et aliis quibuscura<{ue, quibus erga ipsum
occasione predicla tenebantur et lenenlur, absoluimus, et absolu-

tos per presentes denunciamus et declaramus. In cuius rei testi-

monium sigillum Sedis Cameracensis, quo utimur in hac parte,

presentibus duximus apponendum. Datum Cameraci, anno domini
m. quadringentesimo quadragesimo , die tercia mensis Octobris.

Aldus geteykent :

ViLLAIN.

Groot Pomp. Priv. Boeck, fol. xjx.

N. 2. — Tractaet tusschen den Bisschop van Cameryck

ende de stad van Antwerpen vanden ghenen die in ouerspel

gitten, gesloten den 4." November U40 (Bladz. 131).

Vniuersis presentes litteras inspecturis lohannes de Burgundia,

Dei gratia, Episcopus Cameracensis, necnon Burgimagistri

,

Scabini et Consules opidi Antwerpiensis, Cameracensis diocesis

Salulem in domino. Notum facimus, quod, cum lis orla foret, autt

saltem oriri speraretur inler nos Episcopum Cameracensem ,
ex

voa, et nos Burgimagistros, Scabinos et Consules dicti opidi

Antwerpiensis , ex altera partibus , occasione et ad causam puni-

tionis et correclionis adulterorum et adulteriorum per personas

Ttriüsque sexus in prefalo opidi commissorum et perpetratorum, no-

bis Episcopo dicente punitionem et correctionem eorumdera, vtpote

terminum ecclesiasticorum et ad forum et examen ecclesiasticum

speclantium et pertinenlium , taliumque delinquentium ad Curiam

nostram Cameracensem, vel alibi in nostra diocesi cilandorum,

ac pro punitione et correctione eorumdem tociens quociens opus

videretur euocandorum auctoritalem et facultalem ad nos
,

dicti

loei ordinarium ac ofliciaiem nostrum Cameracensem de iure

communi spectasse et pertinuisse, ac speclare el perlinere debere

;

nobis vero Burgimagistris Consulibus el Scabinis econlra asse-

renlibus quod de vsu el consuetudine a tali lanloque tempore

,

de cuius inilio seu conlrario hominum memoria non exislit,

inlroductis el pro iure observaiis ad Scabinos Synodales, per nos

aul de auctorilate nostra electos et assumplos, ac in manu decani

Chrislianitatis loei iuralos, eorumdem adulterorum delationem

perlinere, nee quoscumque extra muros opidi prelibali pro pre-

missis trahi ; sed nee aliquos vltra numerum viginli septem parium

per prefalos Scabinos Sinodales dumtaxal deferendos, per nos

Episcopum aul officiales nostros quoslibel punire posse seu debere.

Tandem lemporum indispositione viarumque distermlbus ac

cerlis aliis merilo pensandis attente consideratis ,
maturaque deli-

beratione prehabila pro bono pacis el concordie inler nos nu-

triende el conseruande traclalum amicabilem desuper iniuimus
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quinquennio a die date presentium inchoando duraturuin , in huuc
modum : videlicet, quod nos Episcopus prelibatus seu decanus
Christianitatis loei vel alius a Dobis super hoc deputandus vlemur
libere dicto duranle quinquenuio , aiictorilale el facultale aniin-

aduertendi in omnes el singulos adulteros seu in adulterio

manifesto deprehensos vlriusque sexus in dicto opido Antwerpiensi

residentes vndecumque nobis aut deputato seu depulando prediclo

deferendos , ac eos ibidem puniendos et corrigendos in presencia

Scabinorum Synodalium iuxta forma solita electorum et iuratorum,

ad premissa per nos vel decanum predictum aut alium commis-
sarium nostrum euocandorum tociens quociens visum fuerit

expedire. Et si forlassis contingat punitionem et correctionem

huiusmodi adulterium committenlium in emendam pecuniariam
conuerti, quod huiusmodi emenda pro duabus partibus nobis

episcopo ad opus elemosine nostre veniet applicanda. Et de
reliqua tercia parte Decanus aut commissarius noster ac Scabini

Synodales supradicti disponere poterunt ad sue libitum voluntatis.

Absque tamen acquisitione seu preiudicio iuris in petilorio aut
possessorio, tam nostri Episcopi prelebati ac successorum nos-

trorum quam nostrum prefatorum Burgimagistrorum , Scabinorum
et Consulum, et successorum nostrorum pro tempore existenlium.

In cuius rei testimonium presentes litteras nostri Episcopi ac

opidi Antwerpiensis prefati ad causas fecimus sigillorum appen-
sionem communiri. Datum et actum anno domini miliesimo

quadringentesimo quadragesimo , die quarta mensis nouembris
in Bruxella.

Groot Pamp. Priv. Boeck, fol. xii. Ibid.,

fol. 272, eeu dergelyk tractaet van 1480,

30 October; fol. 273, een ander van 1501.
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6YLA6E J.

GESCHILLEN MET ANDERE STEDEN.

^, i, Vuyter tweeste rekeninge Peeters vander Eycken,

vanden Rentmeesterscape generael van Brabant, geeyndt

den lesten dach van Decembri xiiij.' dry en dertich,

fol. XXX y is getrocken geweest ende gecopieert tgene soe

hier nae volght (Bladz. 140).

Yander stadt ende ingesetene van Bergen opten Zoom, die

wekken gecalengiert waren van myns genadigen heeren wegen

,

om dat sy Janne vander Brugge , Biddere , Schoulelh van Ant-

werpen ende Marcgraue des lants van Byen , doen hy te Bergen

voirs. quam van myns genedichs heeren wegen exploicleren

zynen voirs. ambachte aengaende, eenen oploep daden, ende

wederstonden hem , dat hy syn voirs. exploict nyet volbrengen

en mochte. Van welcken broecke ende mesgrype compositie

gemaect was in myns genedigen heeren presentie , by sommige

vanden heeren van synen Baide inder stadt van Ghendt, inde

maent van Januario xiiij.'' twee ende dertich, ter beden van

jonch. Jan van Glymes, heere van Bergen opten Zoem voers.

tol myns voers. heeren behoeff, om de somme van xij.'' clinckaerts.

Daerom hier de voirs. somme van xij.« clinckaerts te xxv sts. vj d.

tstuck , val. xv.'' XXX lib.
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N. 2. — Ander extract vuyter Rekeninge des voirs, Peeters
vander Eycken, finis xiiij,' xxxv, foL xxxv (Bladz. 110).

Vander stadt ende ingesetenen van Bergen opten Zoom,
dewelcke gecregen hadden van mynen genadigen beer den
herloge gracie ende remissie van sekeren mesgrype, dat sy gedaen
hadden jegens syne hooge heerlicheit als dat sy heer Janne
vander Bruggen , Schouteth van Antwerpen ende Marcgraue slanls

van Ryen, syn exploict beletten te doen, ende hem eenen oploop
daden inder voirs. stadt van Bergen, doen hy daer was van
syns voirs. ambachts wegen. Welcken gerekent is in des voirs.

Rentmeesters ijslen Rekeninge, eyndende den lesten dach van
Decembris xiiij." xxxiij , int capittele vanden broecken ende con-
dempnatien. Ende doen sy Imer brieuen meynden te hebben
vanden voirs. remissien , soo opposeerde die Rentmeester voirs.

hen van myns voirs. heeren wegen, seggeude dat inde voirs.

brieuen begrepen waeren seker bedevaerde ende pelegrimagien
die de voirs. stadt doen soude, die welcke myn voirs. heer die
herloge der seluer stadt ende ingesetenen gequyt hadde, vuyt
den welcken sy accorderen metten Rentmeester voirs. ende'gauen
hem tot myns voers. heeren behoeflf de somme van c. clinckaerts
te XX boddragers tstuck (1) , dairom hier de voirs. c. clinckaerts
c. Lib. brab. fors.

Onder stond gescreuen aldus : Dese extracten hier bouen syn
gelrocken vuyter voirs. rekeningen Peeters vander Eycken vanden
Renlmeesterschape generael van Brabant, geeyndt inden jare
xiiij.' dryendertich ende vyfendertich , berustende inder cameren
vander rekeninge te Brussel , ende daermede gecollationeert , be-
nouden accorderende, ende onderteeckent Hoochstoel.

Secundum Vol. Priv,, fol. ccYÜj.

•i (i) Il doibt copie desdictes lettres, peur scavoir quelz voyages ceulx
de ladicte ville debuoyeot faire. Car la composiiion semble estre petite
(Marginale nota in het register).
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^^ 5^ — Geding tegen den Castelein van Rupelmonde

in 1432 (Bladz. 113).

Int jaer ons heeren m. cccc. xxxij , omtrent duylegaen vander

maent van September, quam lAntwerpen een geheeten Willem

Leyrbus, toen ter tyt onder meyer ter Schelle, thoenende der

Burgemeesteren ende Schepenen, hoe dat hy onlanx varende

quam met zynen schepe omtrent jegens Hoboken aenden bra-

bantschen kant, dair hem de Stedehoudere des castelleyns van

Repelmonde, gheheeten Gheeraert Stragier, jegen vaerende

quam ; ende doen zy by malckanderen quamen , spranc de voirs.

Leribuys opt lant, ende de voirs. castellain aenuerde ivoirs. scip

met datter inne was, ende dede dandere liede die dair inne

waren aen dlant selten , ende voerde tscip met hem tot Repel-

monde, mids dat de voirs. Leribuys ballinc was des lands van

Vlaenderen , alsoe hy seide. Omme welker zaken wille de stad

screef aenden voirs. castelain, begherende dal hy byde stad

quarae omme dair af ende van anderen zaken met hem te

spreken. Dewelke byde stad quam, dair hem alsulken onderwys

gedaen was, ende sunderlinge dat hy gheeu bewaic en hadde

noch schuldich en was te hebbene opte Riuiere noch opten

stroem aldair : als dat hy des wail content was , ende seide der

stad toe dat hy ivoirs. scip met datter inne was weder ouer

seynden soude aende brabantsce zyde ende voere tcloister van

Sinte Bernaerls, vutgenomen ij cruken, die verswynt waeren, ende

een loeden sompe. Ende dat hy der stad ouersenden soude de

voirs. sompe metten articulen die hy totten voirg. Leribuys te

seggene hadde, gelyc als hy dede. Spraken oic metten voirs.

castellain als van eenre schuylen , eenen 'onsen poirtere toebe-

hoerende, die tot Crubeke zeedriftich worden was, dair hy af

toeseide dbesle inne te doene , dwelc dat al volsciede : tscip sant

hy by Sint Bernaerls, met al datter inne was , sonder de voirs.

ij cruken; de voirs. schuyte was onsen voirs poirtere weder

geteliuereert ende costeloes ende scadeloes; hy sauct der stad

de voirs. loeden sompe metten articulen vanden voirs. Leribuys,
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gelyc als dat blyct byden brieue die de poirt van Repelmonde

der voirs. stad dair af ouerscreef onder hoeren zegel bezegelt

ende dair af de teneur hier na volght van worde te worde.

Herde weerde ende zeergeminde heeren ende speciale vriende,

Gheraert Stragier , Stedehoudere des Caslellayns te Repelmonde

,

heeft ons te kennen ghegeuen , dat ghy begeerdet te hebben van

ons gehoert enige persoene by hoeren eede, omme zekere infor-

macien als van scoflieregher woirde, die een Willem Laribuys

gesproken soude hebben totten voirs. stedehouder, vanden welken»

Ier liefden van v ende ter bede vanden stedehouder voirs. wy

ghehoert hebben zekere persoene by hoeren eede , dien de zake

niet aen en gaet, noch den voirs. Gherarde toebehoeren^ kennende

dat de voirs. Willem Laribuys cortelinge geseeght heeft, wairt

soe dat hy den castellain , te weten Gheraert voirs. , hadde of

vercrygen mochte metter bant , hy soude hem dancken ende van

geliken doen , oft vanden seluen dat hy hem gherne gedaen hadde

oft pijnde te doene, ende den ghenen die met hetn waeren; ende

sonderlinge dede ontseggen den scipman dien vaerde op sijn

huere; ende wij verslaen dat, dat dé voirs. Willem Laribus

ballinc es byder wet van Ghent, onsen wetliken hoefde, ende

datte, alsoe men seyt, van diefte. Aldus soude ons duncken, onder

de correxce van v lieden, dat beier waere datty hem bekeerde

ende hem wachte voirt van misdoene ; ende de castellain Gheraert

voirs. sant hem gisteren tscip : ende hy sant haestelic weder omme,

seggende dat hy niet ontfaen en wilde, hy en hadde syn twee

potkyne die te broken waeren, ende syn loedijn sompe, die u de

voirs. castelleyn sent ; ende tscip es altyt bereet ende oic een

scuytkijn dat swatergrauen diener geanvaerd hadde, mids dat

driftich was. Voirt, geminde heeren ende speciale vriende, wy

hebben verstaen , dat ghy twee van onsen poirteren hebt geuaen

oft doen vaen, omme zake daer v de castellain oft syn stedehouder

inne vercort mocht hebben : vanden welken wy v oirconden metter

waerheit, dat de castellain oft zyn stedehouder en zyn gheen van-

ghers oft maenders bynnen der poirt voirs. noch en hebben enige

jurisdictie ouer ons, noch wy ouer hen lieden, hel en waere

dat zy ons oft onsen poirteren misdaden , dat soude stacn tonser

wet oft lonsen wetteliken hoefden, als tanderen lyde gedaen heeft.

Ende wal laste dat de goede man heeft , dat en weten wy niet

,

ende al waert soe dat hy enige zake antierde by dage oft by

nachte , dair hy oft yemant by vercortte , oft te luttel oft te vele

dede , 'dat en lage in onsen wech niet te verantwoirden ,
mair

inne 'hem ende syn medeplegers , anders dant ons leet waere.

Boeck metten berderen, fol. ccijv.

N. 4. — Een mandement oft brief mn verbode, geordineert

byden heere ende byder stadt van Antwerpen, jegens die

geveysdê lovensche beleide, iO July 1454 (Bladz. 139).

Wy Jan vander Bruggen, riddere, heere van Blaersvelt, Schouthet

tAntwerpen ende Mercgreue slants van Reen , Burgermeesteren

,

Schepenen ende Raide der stadt van Antwerpen , Allen drossaten

,

Schouteten, Meyeren, Rechtcren, Schepenen, Wethouderen, Vors-

teren ende allen aderen bynnen den mercgreefscape van Ant-

werpen geseten, ende eenen yegelycken bisundere, saluyt ende

alle vrientscap.

Alsoe die ingesetenen ende gegoet zynde bynnen den smalen

steden ende plattenlande des voirs. mercgreefschaps , hen pynen

te behelpene, te beschuddene ende te beleiden hair goid met

louensge beleide, met veelderhande vremde geveysden ende onbe-

hoirliker wegen ende manieren, omme daer mede tontrecken ende

te verstekene den dieneren ons liefs genedegen heeren shertoge,

ende den smalen heeren huer broeken, confiscacien ende veruallen,

den sculdeneren haer gerechte wettege scult, den rentiers hoir

oude chysen , doegdelike renten ende wettege pachten ,
den erfge-

namen haer behoirlike successie ende goidinge , den legatarisen

ende ghyfteneren haer testamenten ende ghyften, ende eenen

jegeliken, wettege actie ende anesprake tot dien goiden hebbende,

haer vorderinge van rechte ; ende , dat arger is ,
soe pynen hem

de voirs. van Louen , die ombehoirlike ende geveysdê beleide byn-

nen den mercgreefscapen buyten haer jurisdictie ende bedriue ter

73
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execucien te slellene, stavende daer af dagelycx aen de dicneren
ons liefs genedegen heeren ende smaelre heeren voirs. haer
scerpe ende dreygelike brieue ; ende, dat meer is, nv onlanx Janne
van Oestuorsl, Schouthei ende dienere ons genedig heeren tol

Herenlhals, mits dal hy hoeren onredelike scriuene niet gehoirsam
en was

, maer presenteerde eenen yegeliken dlandrechl te doene
gelyc hy sculdich was ende is te doene, by fayte, wille, opsette
ende jegens God ende recht gecorrigeert ende gebannen hebben

,

ende des gelycx meer andere dieneren dagelycx dreygen té
corrigeren, hen vermetende, alsoomen seeget, die gecorrigeerde
craftelyc te doen halen vuyien mercgreefscape , omme die tol

Louen \e vuerene, ende aldaer haer onbehoirlike correxcie op hen
Ier execucien te stellene , in grooter versmadenissen ende ver-
mindernissen der heerlicheyt ons genedichs heeren , der smaelre
heeren, den rechten zynre sladt van Antwerpen, ende den ge-
meynen lantrechte, scaden, achterdeele, interesse ende swaere
moyenissen der ingesetenen des selfs mercgreefscaps , ende aldaer
gegoit zynde contrarie ende jegens God, recht ende alle bescheyt.
Ende want by aldusdanigen wegen . voertseele , wille ende opset
de heerlicheyt ende Blide Incompst ons liefs genedigs heeren , de
heerlicheyd der smaelre heeren ende dlantrecht gescapen waer,
vergancfcelyc ende by lancheden van tyde te nyeute te gane,
de ingesetenen ende aldaer gegoet zynde teeuwegen dagen vanden
haren versteken te wordene, en warde met behoirliker prouisien
by wegen van remedien in tyis daer op niet versien. Soe eest
dal wy, in bewairdernissen der seluer heerlicheyt ons liefs gene-
dichs heeren, der smaelre heeren, der rechten zijnre sud van
Antwerpen, ende den gemeynen lantrechte, ten besorghe, oerboere
ende nutscape der ingesetenen ende gegoet zynde bynnen den
seluen mercgreefscape gelegen beleiden , in bedriegenissen , ver-
stekingen oft achterdeele der heerlicheyt ons gened. heeren , der
smaelre heeren

, der stadt rechte van Antwerpen , des lantrechts
ofl partyen rechu, oft hen pynden die beleide bynnen der
mercgreefscape ter execucien te stellene, brieue daer af vander
«adt van Louen aen de dieneren oft van de personen bewerfde,

oft met anderen wegen den seluen dieneren daer mede belaste,

oft dede beweruen oft belasten dat die daer ane verbueren soude

vyftich gouden ryders, van zinen gereetsten gouden terstont taen-

ueerdene ende aftenemene , de twee vierendeele daer af tot ons

genedichs heeren behoef, iderde vierendeel den dienere van dier

plaetse daer dat gebuerde , ende tvierde vierendeel den ghenen

dict voertbrachte. Ende gebuerdet onder smaele heerlicheden

,

deen derdendeel dan daer af onsen genedigen heere, dander

derdendeel den heerscape van dier plaetse, ende tderde derdendeel

den ghenen diet voertbrachte , ende daer toe de correctie vanden

heere ende vander stad , na gelegentheit vander zake. Ombieden

voert V ende eiken bisunder beuelende ende versuekende , inden

geualle dat eenich persoen oft persoenen, dienere oft andere vander

meyeren vander stad van Louen, quamen bynnen den mercgreef-

scape voirs. , waer dattel waer, omme den voirs. Janne van Oest-

uorsl, Schouteth tot Herentals, dien wy beuelen omme der

correctien wille van dien van Louenen tmercgreefscap niet te

ruymene noch gehoerzaem te zine, oft oic omme eenigerhande

anderen dieneren ,
persoenen oft ingesetenen des selfs mercgreef-

scaps aen te tastene , te vangenen oft te veruuerne , dat ghy ende

elc van v alsdan dien persoen oft personen alsoe comen zynde

,

zelue aentast, vangt ende hout geuangen, omme by alsoe dat ghyse

in uwer geuenckenissen niet mechtich en waerl te houden ,
alhier

geleuert te wordene. Ende oft ghy eenich van v niet mechtich

genouch en waerl dien aen te tastene, te vangeue oft te hondene,

soe consenteren wy v ende beuelen , dat ghy doeken beckent ende

alrehande teeckene slaet ende doet , omme den gebueren ende

omsaten in deser saken v te hulpen te comene , den welken wy

oic versueken ende beuelen v bystenlicheyt te doene ende behul-

pich te wesene. Ende waerl dat in desen aentaste op die van

Louenen, mids hueren rebellicheyt eenigen onraet geuiele van

quetsueren oft anders, daer af sullen de ghene die dat daden

ombelast wesen vanden heere , ende wy sullen hen bystenticheil

doen ende verantwoirden jegens die van Louen ,
ende daer toe

gheuen voer eenen yegelycken persoen die men gevangen hadde ^
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of^ alhier geuangen brochte , hondert .... lens gulden. Ende

waert alsoe dat gy oft eenich van v hier inne dissimuleerde oft

onderdanich en ware, oh eenich van v den anderen daer inne

niet te hulpen en quame gelyc voers. staet , dat souden wy ouer

dien ongehoirsamen rechten aen zyn lyf ende goet , ten exemple

eenen anderen hem van geliken te wachtene. Ende omme dat

wy willen dat dese gebode ende ordinancien eenen yegelyc

openbaer zyn, soe beuelen wy eenen yegelyken officieren ende

wethouderen voirs. dien desen onsen brief gheloent sal worden

,

dat zy de selue gebode ende ordinancie viiytroepen ende kondigen

met kerckgeboden oft tot anderen gewoenliken plaetsen , omme
dat nyemant ignorancie daer af en hebbe. Ende des toirconde

soe hebben wy Schouthet onsen zegel , Burgermeesteren , Scepenen

ende Raide voirs. stadt, zegel van Antwerpen ten zaken aen

dese letteren doen hangen. Gegeuen int jaer ons heeren m. cccc.

ende vierenvyflicb , tien dage in Julio.

Groot Pamp. Priv. Boeck, fol. xcvij verso.

f^

N. 5. — Proces van Jan Ameloo tegen Cornelis van Pantgate,

betigt den eerstgenoemde te hebben bestolen, gewezen den

24.° November 1474 (Bladz. 245).

Charles, par la Grace de Dieu, Duc de Bourgogne, de Lothr.

,

de Brabant, de Lembourg, de Lucemb. et de Gheldres, Conté de

Flandres, d'Artois, de Bourgogne, Palatin, de Haynaut, de Hollande,

de Zeellande, de Namur et de Zuytphen, Marquis du Saint Empire ^

Seigneur de Frise , de Salins et de Malines. A tous ceulx qui ces

presentes lettres verront , salul.

Comme Ie iiij.' jour de feurier, Tan mil quatrecens Ixxiij, nostre

procureur general et Jehan Ammeloo, marchant, demeurant ea
nostre ville de Groeninge , nous eussent exposé par leur requeste,

que enuiron Tan Ixjx derrenier passé, icellui Jehan Ammeloo estant

en nostre ville de Liere en Brabant , a la foire des besies, que loa

y tieni chacun an , ung appelle Cornille van Pantgate lui auoit

desrobe la somme de quatre vins florins dor
, quil avoit receu de
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certaines bestes par lui vendues a ladite foire. A laquelle cause

nostre Escoutete de Liere conslitua prisonier ledict Cornille, et

Ie detint jusques au lendemain quil Ie eslargist, durant lequel

eslargissement icellui Cornille, soy sentant coulpable desdict cas, et

doubtant den estre reprins, se mist en peine par changement

dabiz (1) el autrenienl de soy absenter de nostre dicte ville de Liere,

ce quil eusl fait, se neust este que a la plainte dudict Jehan

Ammeloo , exposant , Ie lieulenant de nostre Seneschal de Brabant

leust de rechief couslitue prisonnier audict Liere. Et ce venu a la

cognoissance de nostre Marcgraue dAnuers et de ceulx de la loy

de nostre ville dAnvers, dont ledict Cornille se disoit estre

bourgeois, iceulx enuoyerent audict lieu de Liere aucuns leurs

deputez et ung nommes Jaques \S ielant , soy disant lieutenant de

nostre escoutete dudict Anuers , lequel escoutete et aulres dudit

Anuers estans en sa compaignie ,
par voie de fait et force publique,

saus aucune auctorite ou pouoir vallable, rompirent et ouurirent la

prison audit lieu de Liere et en mirent hors ledit Cornille contre

Ie gre et voulonle dudit lieutenant de nostre Seneschal et du cepier

de ladite prison, et par nuyt et hors heure lenuoya ou emmena

ledit escoutete en nostre dicte ville dAnvers, Quoy veant ledit Jehan

Ammeloo encommenca autre poursuite contre ledit Cornille par-

deuaut les gens de nostre conseil en Brabant, lesquelz renuoyerent

de puis lesdictes parties pardeuant lesdicts dAnuers. Et combien

que nosdicts Marcgreue , Escoutete et ceulx de la loy dudit Anuers

deussent auoir procédé en cesle parti bien et juridicquement

,

neantmoins ilz, par collusion el sans auoir appelle ne euoque

ledict Jehan Ammeloo, auoient jugie quitte et absolz icellui

Cornille du fait et cas dessusdicts, au grant interest, preiudice et

dommaige dudict Jehan Ammeloo , et en commeltant par ce abuz

et excez soubz vmbre de justice, si comme disoient lesdictz expo-

sans , requerans sur ce nostre provision. Sur laquelle leur requeste

leur eussions ottroie uoz lettres patentes, en verlu desquelles

certain nostre officier executeur dicelles se transporla en nostre

fi

\i

(1) D'habits.
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ville dAnuers, et illec, apres quil lui fut apparu et souffisan des

abuz et excez dessusdictz, adiourna Mess. Jehan du Pont (1) ,

Cheualier, auparauant Mercgraue dudict Anuers, Jaques Wie-

lant, Soubzescoutete , Jehan de Ranst, Bourgmestre , Jehan de

Berchem et Jehan van Mechelen, comme principaulx et Esche-

uins de nostre dicte ville dAnuers, a comparoir en personne;

Henry vanden Werue, second Bourgmaistre, Jehan van Mechelen,

Paul de Ranst, 0ste (2) van Halmale, aussi Escheuins, Maistre

Arnoul de Buckelare, Mathys vanden Broeke et autres clers et

pensionnaires dicelie nostre ville dAnuers, a comparoir simple-

ment a jour certain et competent en nostre Court de parlement a

Malines. En leur commandant que audict jour ilz apportassent

auec eulx toute la procedure faicte pardeuant eulx touchant la

matiere dessusdicte, pour respondre a nostre dict procureur, et

aussi audict Jehan Ammeloo, exposans , a telles fins er conclusions

quilz et chacun deulx vouldroient contre eulx prendre et eslire

touchant les choses dessusdictes et leurs cicumstances, proceder et

aler auant comme il appartiendroit par raison. Et a icelui jour

suiuant comparans en nostre court de Parlement lesdictzs parties,

assauoir lesdictz adiournez simplement par leur procureur , et les

autres en leurs personnes, excepte ledict Mess. Jehan, contre

lequel attendue sa non comparicion , fut ausdictz exposans accorde

deifault, a tel prouilit ensuiure sen deuoit, saulf son leal essonne de

Ia part diceulx exposans furent ramenees a fait , les choses dessuz

touchees et par plusieurs raisons et moyeus par eulx alleguez,

conclu affin que lesdictz adjournez comparans feussent tenuz de

exhit>er et mettre a court Ie proces par eulx fait contre ledict

Cornille van Pantgate. Et ce fait
, quilz feussent aussi condempnez

et contrains a reparer honorablement linfraction par eulx faicte

de nostre justice en nostre ville de Liere, tant en nostre dict court

comme audict Liere, ou ledict cas auoil ete commis et perpetre;

el de remettre et restituer ledict Cornille vau Pantgate prisonnier

{{) In onze naemrol der Schouteten (I.« Deel) Jan vander Bruggen.

(2) 0ste voor Coste, verkorting van Constanlinus.

au lieu ou ilz lauoient prins, auec ce que en signe de perpetuele

memoire de ladicte reintegration et restablissement, fust insculpte

a luys (1) des prisons dudict Liere ia figure dudict restablissement et

audessoubz escript la cause dicelui. Et en oultre por les excez et

mesvz dessusdictz par eulx commis et perpelrez soubz vmbre de

iustice, que tous leurs biens feussent declariez confisquez enuers

Nous, OU a tout Ie moins quilz feussent condampnez en la somme

de trois mille lyons, et pour les dommaiges et interestz dudict Jehan

Ammeloo en autre somme de mii lyons, ou autre telle somme quil

plairoit a nostre dict court ordonner. Et affin de despens en cas

de proces; et ausdictz adiournez comparans fut a leur requeste

par nostre dict court accorde delay pour sur ce venir respondre a

certain autre jour lors ensuiuant, auquel jour comparistroient

seuUement en leurs personnes ledict Jehan de Ranst, Bourgmaistre,

Jaques Wielant, soubzescoutete, et lung desdictz escheuins. Et

audict jour suiuant, comparans en lauant dicte nostre court lesdictes

parties
,
par lesdictz deffendeurs fut mis oultre Ie proces par eulx

fait touchant la procedure et matiere dessusdictes, requerans au

surplus, que auant quilz feussent aucunement lenus de proceder,

que ledict Jehan Ammeloo, exposant, qui est est rangier et non

nostre subget , feust tenu de baillier caucion subgette de fournir Ie

jugie et eslire domicilie en noz pays et seigneuries. Et neantmoins

par protestacion dauoir sur ce prealablement droit, fut par iceulx

deffendeurs respondu aux demande et conclusions desdictz deman-

deurs , et par plusieurs raisons et moyens conclu a fin de non rece-

uoir et dabsolucion et de despens contre ledict Jehan Ammeloo. Et

par nostredict procureur general y fut replicque au contraire , et

requis que lesdictz adiournez en personne feussent interroguez pede

ligato sur lesdictz abuz et excez. Et ce fait, ledict Jehan Ammeloo

esleut son domicilie a lostel ou pend pour enseigne Ie singe , sur Ie

marchie aux bestes , en ceste nostre ville de Malines ; lesquelles

parties ainsi oyes par nostredict Court , fut ordonne et appointie

que ledict proces exhibe par lesdictz deffendeurs seroit pardeuers

(I) Luys. — Lhuis, aen de deur der gevangenis.
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icelle nostre court et veu et visite par cerlain commis a ce , lequel

aussi interrogueroit , se mestier estoit , iceulx adiournez , mesrae

ledict Escoutete, pour apres du tout est re fait rapport el y ordonner

ainsi quil appartiendroit. En auctorisant au surplus nostre dicte

court tous adiournemens qui seroient faiz alencontre dudict Jehan

Ammeloo, demandeur, a sondict domicilie audict hostel du singe;

lequel commis interrogua depuis par foy et serment ledict soubz-

escoutete dAnuers, et vey et visila ledict proces ensemble les infor-

macions faictes sur icelui , et certain brief temps apres list du tous

rapport a nostredict Court de Parlement; lequel rapport oy, et con-

sidere ce qui faisoit a considerer en ceste partie , par icelle nostre

Court fut ordonne et appointtie que les inforroacions dessusdictes

seroient recolees et ampliees par ledict commis, se mestier estoit,

tant a charge que a descharge , lequel bailleroit a chacune desdictes

parties les noms et surnoms des tesmoings produiz par sa partie

aduerse, pour y bailler reprouches et saluacions, et au surplus in-

struiroit Ie proces desdictes parties jusques en diffinitiue excluse-

ment ; lesquelles informacions ont depuis este recolees et ampliees

par ledict commis, et ledict proces par lui instruit, renuoye feable-

ment cloz et scelle comme il appartient pardeuers icelle nostre

Court, en laquelle comparans de rechef les parties dessusdictes,

icelles ont tresinstamment requis droit leur estre fait sur leurdict

proces. Sauoir faisons, que, veu et visite par nostre dicte Court de

parlement, Ie proces desdictes parties et teut ce que par icelui

appert , et considere ce que a fait a veoir et considerer en ceste

partie, et qui peut et doit mouuoir a grande et meure deliberacion,

icelle nostre Court a par arrest et pour droit absoubz et absoult

lesdictz Marcgraue, escoutete soubzescoutete, Bourgmaistres, esche-

uins et Conseil de nostre dicte ville dAnuers des impeticions et

demandes desdictz demandeurs, en compensant tous despens, et

pour cause. En tesmoing de ce nous auons fait mettre nostre seel a

ces presentes. Donne a Malines en nostre dicte Court de Parle-

ment, Ie xxiiij.' jour de Decembre, Tan de grace mil quatrecens

soixante quatorze. Ainsi signe par la Court , A. de Halewin.

Rood Fluweelen Privilegie Boeck,

fol. Ixxviij verso en volgende.

BYLAGE K.

HARINGTOL OP DE HONTE.

N. 1. — Den pachtbrief van den tolle van Calloo, door

Hertog Karel den 5.° September 4467 te Lier gegeven

(Bladz. 337).

Charles ,
par la grace de Dieu , duc de Bourg.% de Loth. , de

Brabant, de Lembourg et de Luxembourg, Conté de Flandres,

dArlois, de Bourg.% de Haynnau, de HoUande, deZellande, de

Namur, Marquis du Saint Empire , Seigneur de Frize , de Salins

et de Malines, A tous ceulx ([ui ces presentes lettres verront, salut.

Comme noz bien amez les Bourgmaistres, Escheuins et Conseil

de notre ville dAnuers, nous ayent presentement fait baillier et

deliurer leurs lettres scellees du scel de notre ditte ville, par

lesquelz ilz obligent les biens de ladite ville et des bourgois,

manans et habitans dicelle , de nous payer ou a cely que ordon-

nerons et commetterons a ce pour et ou nom de nous, pour

la ferme de notre tonlieu establi a Calloo ,
que leur auons baillee

et accorde Ie temps et terme de quatre ans prouchainement

venans, au telle somme que les commis de par nous a leuer

ledit tonlieu nous en rendent et payent presentement par certaine

forme , maniere et condicion declairee en leursdiles lettres , des-

quelles la teneur sensuit : Nous Bourgmaistres, Escheuins et

Conseil de la ville dAnuers, salut. Comme il ait pleu a notre

DEEL lU. 74

\''
I



Ir'
586 BYLAGEN. BYLAGEN. 587

f

Iresredoule Seigneur el prince Mons. Ie Duc de Bourgogne, de

Brabant, Conté de Flandres, etc., nous accorder et bailler a

ferme son tonlieu de Calloo, Ie quel il auoit parauant bailiie a

ferme a cerlains commis de par lui, et ce pour Ie terme de

quatre ans prouchainment venans, en ly payant et rendant chaeun

an durant lesdits quatre ans, ou a cely quil ordonnera et oom-

mettera a ce pour et ou nom de lui , ou celle somme que sesdits

commis ly en rendent et payent presenlement ; pendant lequel

temps de quatre ans notre dit Seigneur ordonnera incontinent

ses conseilliers de ses pays de Brabant et de Flandres , en notable

el egal nombre, selon la forme el teneur des lettres de son Entree,

esquelz se informeront comme il appartient, se ledit tonlieu doit

estre de droil leue audit lieu de Calloo , ou non ; et sil est trouue

dedans lesdits quatre ans par linformacion que feront sur ce lesdits

conseilliers, que luy doye poini estre leue de droit, que alors

ladile ville dAnuers sera et demourra quitte et dcschargee de ly

payer aucune chose de ladile ferme , plus auant que jusques au

temps quil seroit trouue que icellui tonlieu de droit ne deuroil

estre mis ne leue audit Calloe. Et ou cas que la cause touchant

eesle mallere ne seroil decidee dedens lesdits quatre ans, en

ee cas ledil tonlieu demourra en lel estal quil estoil auant la dale

de cestes, et mesdils Seigneur en sa possession dicellui comme
deuant. Ce toul sans faire ou porter aucun preiudice a mesd. Sr.

,

a sadile ville dAnuers, ne a sesdits pays de Brabant et de Flandres;

mais chaeun demeurant entier en son bon droit , ainsi que nous

Bourgmestres , Escheuins el Conseil dessusdits auons promis et

promettons a mesdils Iresredoubte Sr. el prince, soubz lipo-

Ibeque et expresse obligation des biens de ladile ville el des

bourgois, manans et babitans dicelle, presens et aucnir, de payer,

baillier et deliurer bien et loyaument pour chaeun desdits quatre

ans de la ferme dudit tonlieu de Calloe , a notre dit tresredouble

Sr. el prince , ou a sondit commis pour lui , lelie el semblable

somme que lesdits commis de par lui a releuer icellui tonlieu

ly en rendent el payent presenlement comme dit est, selon la

forme, maniere el condicion dessus declairee, sans fraude.

barat ne mal engin. En temoingnage de ce nous auons fait

melire a ces presentes Ie scel aux causes de ladile ville dAnuers

Ie iiij." jour de seplembre lan mil cccc soixanle et sept. Ainsi

signe : Buckel. Sauoir faisons que nous , voulans vser de bonne

foy enuers lesdits Bourgmaislres, Escheuins el Conseil de nolredile

ville dAnuers, auons promis et promettons par ces presentes, que

nous commellerons , ordonnerons et deputerons incontinent que

requiz en serons, noz conseillers et commissaires de noz pays

de Brabant el de Flandres, en notable et egal nombre, selon

la forme et teneur des lettres de notre Entree en notre dit

pays de Brabant, pour eulx informer comme il appartieudra

bien. et deuement , se ledit tonlieu doit estre de droil leue et

receu audit lieu de Calloe ou non. Et sil est trouue dedens

lesdits quatre ans par ladile informacion ,
quil ny doiue point

estre leue de droil ,
que alors notre dile ville sera et demourra

quitte et dechargee, et desmaintenanl oudit cas la lenons pour

quitte el descargee de nous payer aucune chose de ladile ferme

,

plus auant que jusques au temps quil seroit trouue que icellui

tonlieu de droit ne deuroil estre mis ne leue audit Calloe. Et

ou cas que la chause touchant Ie fait dudit tonlieu ne seroil

decidee dedens lesdits quatre ans, en ce cas ledil tonlieu

demourra en lel eslat quil estoit auant la dale de la lettre el

obligacion dessus inseree, et nous en notre possession dicellui

tonlieu comme deuant. Le lout sans faire ou porter aucuu

preiudice a noz, a notre dite ville, ne a nos dits pays de

Brabant et de Flandres, mais chaeun demeurant en son bon

droil. En lesmoing de ce nous auons fait mettre notre seel a

ces presentes. Donne en notre ville de Lyere, le cinquieme jour

de seplembre, lan de grace mil cccc soixanle et sept.

Aldus geteykent : J. Gros.

Groot Pamp. Priv. Boeck , fel. cixvj.

i^i

I'
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N. 2. — Gillis Spruyt door de Stad tot ontvanger van den
Haringtol benoemd, den 14.° July 1469 (Bladz. 338).

Charles, par la grace de Dieu, Duc de Bourgoigne, de Lothr.,

de Brabant, de Lembourg et de Luxembourg, Conté de Flandre,

dArthois, de Bourgoingne, Palatyn, de Haynau, de Hollande, de
Zeelande et de Namur, Marquis du Saint Empire, Seigneur de
Frise, de Salins et de Malines. A notre ame Gilles Spruyte salut et

deleccion. Comme de la part de noz bien ames les Bourgmaisires

,

Escheuins et Conseil de notre ville dAnvers, nous ait este exposé
et remouslre, comment par auUres noz lettres paten les , donnees
en septerabre, 1'an rail iiij.' Ixvij, ayons entre aulres clioses

accorde et baille a ferme ausdits exposans, notre lonlieu estably a

Calloo, durant Ie temps et terme de qualtre ans lors avenir,

moeyennant certaine somrae dont ilz ont accorde auecque nous.

Et il soit ainsi que pour cueillir, leuer et faire venir ens Ie droit

de notre dit tonlieu au prouffit desdits exposans, fermiers dicellui,

pour Ie temps que leurdite ferme a encoires a durer, et a fin aussi

que Ie droit de notredit tonlieu puist estre de lant niieulx entre-

tenu et garde comme il appartient, soit besoiug et necessite a
iceulx exposans. que certaine personne soit a ce commise de par
nous, qui ait sur ce noz lettres patentes en fourme deue. Scauoir
vous faisons que nous , a la nominacion et requeste desdits expo-
sans vous auons ordonne et commis, ordonnons et commettons
par ces presentes, pour doresnauant durant la ferme desdits

exposans et au prouffit diceulx cueillier, leuer et faire venir ens Ie

droit dudit tonlieu de Calloo, de ceulx et ainsi quil appartiendra

,

et comme feroient et faire pourroient lesdits exposans, en vertu
de nosdits autres lettres patentes. Pourueu toutesfois que iceulx

exposans demourreront durant Ie temps dessusdit principaux
fermiers dudit tonlieu, et obligies enuers nous pour ladite ferme
en la somme de deniers et selon Ie contenu de certaine obligacion,
que dez Ie commencement dicelle ferme ilz nous ont sur ce
baillie. De ce faire vous donnons pouoir, mandons et commandons
a tous quil appartient, que a vous en ce faisant obeyssent et
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entendent diligamment. Donne en notre ville de Bruges, Ie

xiiij.* jour de Juillet , lan de grace mil cccc soixante neuf.

Ainsi signe : par Monseigneur Ie Duc, Jo. Hujoel.

Groot Pamp, Priv. Boecky fel. ccv verso.

•1.1

^^ 3, — Charters over 't vercrigen van den Haringen op de

rivier de Houten , gegeven te Brugge den 2.^." Mei 1479

(Bladz. 338-340).

Maximiliaen ende Marie, byder gracien Goids, Hortogen van

Oistryck , van Bourg. , van Lothr. , van Brab. , van Lymb. , van

Lucemb. ende van Gelre, Grauen van Ylaenderen, van Arlois,

van Bourg., Palatynen, van Henegouwe, van Hollant, van Zeellant,

van Namen ende van Zuytphen , Marcgrauen des Heylichs rycx

,

Heeren van Vrieslant , van Salins ende van Mechelen , allen den

ghenen die desen onsen jegewoerdigen brief sullen zien oft

hoeren lesen , saluyt. Alsoe onse wel geminde Burgermeesleren

,

Scepenen ende Baid van onser stede van Antwerpen ons verthoont

ende te kennen gegeven hebben , hoe dat de vremde cooplude, die

bynnen ende buyten mercten onse voers. stede van Antwerpen

,

van ouden tyden gewoenlic hebben geweest met hueren goeden

ende coopmanschepen te frequenterene , hen aldaer grootelic

beuonden hebben belast ende beswaert, soe ouermits onsen ouden

tolle , Biddertolle , haringe ende geleyde , liggende opter riuieren

vander Houten , die zy, soe inden tolhuyse voere onse voers. stede

van Antwerpen , zoe opter voerg. riuieren vander Houten hebben

moeten betalen ; ende dat ter contrarie die voers. cooplieden van

desen oft gelycken ongelden inder stad van Bergen opten Zoom

ende elder nyet met allen of in verrenae zoo zeere belast en

worden, zy daeromme laten dagelycx de frequentacie vander

seluer onser stede van Antwerpen , ende transporteren hen inden

mercten ende inder stede van Bergen, daer by de gewoenlycke

vrye mercten, die van ouden tyden in onse voers. slede van

Antwerpen gehouden hebben geweest , ende desgelycx de stapele

ende coopmanscepe vanden haringe, Bynssche wynen ende van



590 BYLAGEN. BYLAGEN. 89i

alderhande oisterschen goeden, als van coopere, peck, terre,

wagenschote ende sperren , in corten jaren liaerwaert zeere

vergaen ende afgenomen zyn, ende dagelycx van meer te meer

afnemen ende vergaen in onse voerg. stede van Antwerpen,

verlreckende inder voers. stad van Bergen, tot grooter scade

ende verlies van onsen tolle ende heerlyken rechten die wy inder

voers. onser stede van Antwerpen schuldich zyn te heffene , daer

wt in toecomende tyden soude moegen volgen de geheele des-

tructie onser voers. stede van Antwerpen , en worde daerop nyet

versien. Dwelke aensiende de voers. supplianten , die van eede

wegen onse heerlyke ende der voers. stad rechten schuldich zyn

ie onderhoudene , soe verre het in hen is, hebben gesproken

met diuersche particuliers persoonen woenende in onsen lande

van Brabant , Vlaenderen ende Zeellant , dien toebehoerende zyn

,

de haringe ende geleyde vander riuieren vander Honten , omme
van hen voer eenen erflyken penninc te gecrygene de voers.

haringe, ten eynde dat, soe wanneer de voers. haringe souden

wesen in handen van onser voers. stede, zy den cooplieden die

in toecomende tyden inder seluer stede hoere goede laden oft

lossen sullen, souden moegen in al quytschelden de ongelden

vanden seluen haringen , of hen in deele darof verlichten ende

gracie doen tot hare gelieften , omme alsoe de conuersacie vanden

cooplieden, die van daer ontvremt is ende hier naer van daer

soude moegen ontvremden, weder te gecrygene, daer by onse voers.

tollen ende heerlycke rechten niet alleene in onser voers. stede

,

maer andere onse tollen, bouen ende beneden der seluer, grootelic

gebetert souden werden , ende onse voers. stede ende coopman-

scepe inder seluer soude des te meer vermenichfuldigen ende

multipliceren. Tot den welken de voers. suppl. nyet en souden

connen geraken, het en ware dat wy vanden welken men de

voers. haringe, eensdeels als Hertoge van Brabant, eensdeels als

Grave van Vlaenderen ende eensdeels als Grave van Hollant ende

Zeellant, te leene houdende is, daerinne consenteerden, ende oic

ons insgelycx beliefde den voers. suppl. tot eenen eewelyken

erfpachte wi te genene alsulken omtrent een ende twintich

haringen ende een derdendeel , als wy inden geleyde van Vlaen-

deren wt des Granen Steen te Gend; ende noch alsulken twee

ende viertich haringen , als wy inden geleyde van Hollant ende

Zeellant wter voers. Honten heffende zyn, gelyc de particuliere

persoenen gedaen hebben ende doen selen moegen , alsoe zy

seggen, ons oitmoedelic daer omme biddende. Doen te wetene,

dat wy dese saken ouermerkende onde daerup gehad taduiz :

Eerst van onsen lieuen ende getrouwen de lieden vanden Gameren

van onsen Bekeningen te Mechelen ende te Brussele, de welke

hem wel duechdelic ende int lange geinformeert hebben vp de

saken voers. ende daer naer vanden lieden van onsen groeten

Baide ende van onsen financiën by ons wesende, den selven

thoonderen , neygende thuerlieder voers. supplicalie ende beghee-

rende tonderhouden ende multiplicacie vander coopmanscepe van

onser voern. stede van Antwerpen , hebben voer ons , onsen eruen

ende nacomelingen , Hertogen, Hertoginnen van Brabant, Granen

enden Grauinnen van Vlaenderen, Hollant ende Zeellant, gewille-

coert , ouerdragen ende toegelaten , ende wt onser gerechter

wetentheyt ende volcomende macht , willecoeren ouerdragen ende

toelaten , mids desen onsen jegenwoerdigen brieue , de voers. onse

haringen van onsen voers. graefscepen van Vlaenderen, Hollant

ende Zeellant, alsoet voers. is, behoudelycken ende mids dien

dat zy jaerlicx tot eewigen dagen vp sinte Jans Baptisten dach

,

in mid zomer, daer of den eersten termyn verschinen sal vp

sinte Jans dach , int jaer duysent vier hondert ende tachtentich

naestcomende , ende alsoe voert van jare te jare veruolgende,

gehouden werden te betalen by manieren van erflyke pachte,

voer elck stuck vanden voers. haringe, de somme van acht en

viertich stuuers, van twee grooten onser vlaemscher munten den

stuuer, daer of eenen yegelyken van onsen Bentmeesteren of

ontfangeren in eiken van onsen voers. landen heffen ende ont-

fangen sal zyn porcie ende aendeel, te welene : de voers. eenen-

twintich haringen ende de twee deelen van eenen haringe,

gehouden van onsen graefscepe van Vlaenderen in handen ons

ontfangers van Vlaenderen, int quartier van Gend ,
jegenwoerdich

n
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ende toecomende. Ende de voers. tweenvierlich haringen ,
gehou-

den van onsen voers. graefscepe van Zeelant, in handen ons

rentmeesters van bewesterschelt int voers. lant , oic jegewoerdich

ende toecomende, omme by hemlieden ende eiken sunderlinge

van dien goede rekeninge ende bewys te doene tonsen proffyte

,

inde cameren van onsen voers. rekeninge daert behoeren sal;

ende dat voer eiken vanden voers. ontfangen van haringe , ende

in eiken van onsen voers. landen de voern. van onser stede

van Antwerpen, in verkennisse dat het spruyt ende procedeert

van leene gehouden vanden seluen landen, ons geuen ende leueren

sullen man lenende ende steruende, omme te verheffen ende

te releueren van ons in elc van onsen voers. landen de voers.

haringen, mids betalende de verheflinge ende relief, alleenlic

naer doode ende ouerlydene vanden voers. man by hen genoemt.

Elc relief in valeure ende weerde van thien ponden parisis, van

twintich grooten , munten voers. tpond , van welker verkennisse

ly schuldich werden te geuen huere brieuen in goede ende

souflisante vorme , omme die te dragen ende te stellen inde voers.

camere van onsen rekeningen te Ryssele of elders daer behoeren

sal, ende aldaer bewaert te wesen tot onser versekerheit ende

proffyte; ratifierende, approberende ende belieuende voerts alle

alsulke vorwaerden ende beloften als zy van Antwerpen gedaen

hebben ende noch doen sullen moegen metten particulieren

persoenen ende erfgenamen
,
paert ènde gedeel houdende inde

geleiden voergenoemt, diemen eenichsins van ons te leene hou-

dende is. Omme den voers. van Antwerpen, die in al of in

deele te moegen heffen , quytschelden of laten sincken tot haren

gelieften , sonder daerof yel voerder tegens ons of onsen naco-

meiingen gehouden te syne; behoudelyken oic ende onder condicie

dat de voirs. van onse stede van Antwerpen sullen wederomme

van ons nemen in pachte onsen tol tot Antwerpen , om eenen tyd

ende termyn van negen jaren toecomende ende achteruolgende

deen den anderen, beginnende te Lichtmisse nv naestcomende,

anno xiiij.' negenentseuentich : ende dat voer sulken pryse ende

somme van penningen , ende oic inder voorme ende maniere als
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zy dien gehadt ende gehouden hebben byden laetsten pacht van

sesse jaren , hemlieden daer of gedaen by tyden wilen ons liefs

heeren ende vaders hertoge Kaerel, wiens ziele God genedich zy,

eyndende vplen voers. dach van Lichtmisse naestcomende. Sonder

dat ter causen vanden priuilegien hier voertyts gewillecoert , ende

geaccordeert ende by ons geconfirmeert dien van onser stede van

Mechelen aengaende die exemptie ende vriheit vanden tollen ende

anderen rechten alomme bynnen onsen landen ende heerlicheden,

de voers. van onser stede van Antwerpen en sullen van ons , onse

voers. eruen of nacomelingen moegen hebben of heesschen gracie,

quytscheldinge of deffalcacie in eeniger manieren voer den jegen-

woerdigen loopende pachte , noch oic voer den toecomende van

neghen jaeren voers.. Ontbieden daeromme ende beuelen den

voers. lieden van onsen grooten raide vanden voers. cameren

van onsen rekeningen te Mechelen, te Brussele ende inden Hage,

den voers. lieden ende gecommitteerden op tstuck van onser

domeine ende financiën , Canselier ende lieden van onsen Raide

in Brabant, President ende lieden vander Camere van onsen

Raide in Vlaenderen , Stedehoudere ende andere lieden van onsen

Raide in Hollant , Zeellant ende Vrieslant, onsen Stedehouderen

ende mannen van leene in onsen voers. landen van Brabant,

Vlaenderen , Hollant ende Zeellant , allen onsen rentmeesteren

,

tolnaeren ende anderen rechteren, officieren ende ondersaten,

jegenwoerdich ende toecomende, dient aengaen of aennopen

mach, hueren stedehouderen ende eiken van hun bysunder,

ende alsoe hem behoeren sal , dat zy tgene des voers. staet den

voers. Burgermeesteren , Scepenen ende Raid onser voers. stede

van Antwerpen ende hueren nacomelingen in wette , inden name

ende tot proffyte vander seluer onser stede van Antwerpen , doen

,

laten ende gedoogen inder manieren ende onder de condicien ende

vorwaerden bonen int lange verclaert , rustelic , vredelic , eewelic

ende volcomelic genyeten ende gebruyken sonder hen daer inne te

doene ofte laten geschiedene ennigen hinder, letsel of moeynisse

ter contrarien; want het ons alsoe belieft ende gedaen willen

hebben , nyet jegenstaende ennigen ordonnancien , mandementen

DEEL Hl.
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of verboden ter contrarie. Dies torconden soe hebben wy onsen

sege! hier aen doen hangen. Gegeiien in onse slede van Brugge

,

den viuentwintichsten van raeye, int jaer ons heeren duusent

vierhondert negbenentseuentich. Aldus geteykent : By mynen
heere den Hertoge ende mynre vrauwe der Hertoginne , die Bis-

scop van Dornieke , die heere van Wiear, hooffi vanden groolen

Raide, die heere van Champnans» president van Boergoengen,

Nicolas de Grondeual ende raeer andere jegenwoerdich. N. Ruter.

Oplen rugge van deser letteren staet gescreuen aldus :

Les gens et coramis sur Ie fait des domaine et finances de

Monseigneur Ie Duo et Madame la Duchesse dAutriche , de Bour-

gogne , etc. , consentent , en tant que en eulx est , Ie conienu au

blanc de ces presentes estre acompli , tout ainsi et par la forme

et maniere que iceulx seigneur et dame Ie veullent et mandent
estre fait par icelles, saulf toutesuoyes que, pour la francissement

fait a ceulx de la ville de Malines, destre franc de tonlieu, ne
sera aucune chose rabatu a ceulx dAnuers de la somme de la

ferme contenue audict blanc, escript soubz Ie seing manuel
de lun desdicts commis, Ie xxviij.' jour de may, lan mil cccc

soixante dixneuf.

Beneden opte plycke jegens de voers. signature van Ruyterte
staet gescreuen aldus :

Dese jegenwoerdige charter, inhoudende de acquisitie vanden
geleyen ende haringen , mids de condicien ende punten daer in

begrepen
, ende naer de obligacie ontfangen vander voers. stad

van Antwerpen , heeft geweest ende is geregisteert inde camere
vander rekeninge te Ryssele, inden register vanden chartere,

gehouden inde voers. camere, beginnende in Julio m. cccc. Ixxv.,

fol. ij.* Ixvj et Ixvij, ende daer naer geinterineert naer hare
voorme ende inhouden , ende alsoet myn voers. genadigen heere
ende vrauwe ontbieden ende beuelen byden voers. charter, den
xxiij.» dach van September, duust vierhondert neghen ende
tzeuentich. Cottignies.

Ende buyten opten seluen brieue onder de voers. signatuere
van Gondeuael staet geschreuen gelyc hier na volght :

m
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Hedent xxiiij.» dach van September, int jaer duust iiijMxxix^

soe was Regnier Boudius, als clerc ende Secretaris vander slad

van Antwerpen , gedaen ten leene dair of int twitte van desen

mencioen gemaect es, byden Baill. ende mannen van mynen

ghenedigen heere van sinen casteele te Ghend , ende dede daer

of feaulleylscip ende al andere debuoir, volgende de inhoudene

van desen jegeuwoerdigen letteren, my present : Craissonen.

Desen tegenwoerdigen charlre is gesien geweest inder cameren

vander rekeninge mynre gened. heeren ende vrouwen der her-

togen ende hertoginnen van Oistrycke, van Bourgonien, van

Brabant, etc, te Bruessel, op heden xvj dage in Octobri xiiij.'=

negen en tseuentich jair, ende aldaer geinterineert ende gere-

gistreert alsoe dat behoort, int register vander seluer Cameren,

beginnende inde maent van meye, anno xiiij." seven en tseuentich,

fol. Ixxxv ende Ixxxvj. Hameloes.

Bood Fluw, Boeck, fol. Ixxxij.

N. 4. — Copie van den brieve hier afgesonden in den camere

van Holland in den Haeg, den 31.» Mei 1479 (Bladz. 338).

Wy Burgermeestcren , Schepenen ende Raide vander stad van

Antwerpen , voer ons seluen, ende inden name van allen den poer-

teren ende ingesetenen der seluer stede, doen cond eenen yege-

lycken , alsoe onse harde lieue genadige heere ende vrouwe de

hertoge ende hertoginne van Oistrycke, van Bourgon., van Brabant

etc, by haeren goedertierenen gracien ons in eenen erffelycken

ende eeuwelycken pachte gegeuen ende verleent hebben alsulken

tweeenvierlich haringe, als de voers. onse genad. heere ende

vrouwe , ter saken van haeren graeffelicheyden van Holland ende

van Zeellant jaerlicx houdende ende heffende zyn, int geleyde

vander riuieren vander Bonten, welke haringe, midsgaders alsulken

eenentwintich haringe ende een derdendeel van eenen haringe,

als zy ter saken van haerder graeffelicheyt van Vlaendere jaerlicx

aldaer heffende zyn, ende oic alle alsulken haringen als diuersche

particuliere persoenen op de voers. riuieren vander Konten inde
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geleyden aldaer houdende hebben geweest , ende die w y van hen
byna alle gecocht hebben , dal wy van den voers. onsen genad.
heere ende vrouwe die te leene selen houden , ende daer voer
sellen in eiken vanden drien lantseapen eenen sterffelycken mans
persoen, te welene : eenen daer afvoer de geleyden van Brabant,
eenen voer de geleyden van Vlaenderen , ende eenen voer de ge-
leyden van Hollant ende Zeellant ; welke geleyden nv ten yersten
male ende voerdane altyt, soe wanneer die slerffelike mannen, die
ennige vanden voers. drie geleyden houdende selen zyn, afliuich

geworden selen wesen, W7 te leene selen doen onlfangen ende
verhergewaden voer elke der voers. drien geleyden vanden drien
landen voers.

, ende voer trecht der seluer betalende telken male
Ihiene ponde parisisen, elke pondt parisise tot iwintich grote
vleems

,
gerekent na wtwysen den tractate ende vorwaerden lus-

schen onsen voers. genad. heere ende vrouwe Ier eenre, ende ons
ter andere zyden daer af ouercomen. Nauolgende welken tractate
ende na wtwysen vanden seluen wy bekennen ende verlyden met
desen tegenwoerdigen brieue voer ons ende voer tgeheel lichaem,
ende die ingesetenen vander stad van Antwerpen voers. , dat wy
schuldich zyn, ende van nv voerdane jaerlicx, eeuwelic ende
erffelic schuldich selen worden te betalenen mynen voers. genad.
heere ende vrouwe, ende haeren nacomelingen Grauen of Grauiit-
nen van Hollanl, voer alsulken tweeenviert ich haringen als zy int
voers. geleyde vander Honlen, ter saken vander heerlicheyt
huerder graeffelicheyl van Zeellant houdende zyn, te wetene : voer
elke der voers. haringe achte scellinge grote der munten van
Vlaenderen, welke somme ende erfrente wy geloeft hebben ende
gelouen, voer ons ende inden name als voers. is, jaerlicx, eeuwelic
ende erffelic te betalene op Sinle Jans dage Baptisten, in midzo-
mere, in goeden custbaeren ende writeliken penningen, loop
hebbende inden lande van Vlaenderen , welke penninge de rent-
meesteren van deser stede jaerlicx schuldich selen zyn te leueren
in handen vanden rentmeesteren myns genad. heeren ende
vrouwen voerg., ende vanden rentmeesteren ende van haeren naco-
melingen

, Grauen ende Grauinnen van Hollant. Ende omme dese

voers. belalinge jaerlic ende erffelic te voldoene ten dage voers.

,

soe hebben wy Burgerraeesteren, Scepenen ende Raide voers. , hier

vore verbonden ende te pande gesel ons seluen ende alle der

voers. slede ende ingesetenen van Antwerpen goede, merende ende

onruerende , die W7 de voers. stede ende ingesetenen nv hebben

ende namaels vercrigen moegen ; renuncierende , afgaende ende

verlhydende van allen gracien, priuilegien ende exceptien van

fayte ende van rechte , die ons legen ighene des voers. is , soude

moegen stade doen. Sonder fraude ende argelist. Ende des

lorconden hebben wy den segel ten saken der stad van Antwerpen

voers. doen hangen aen dese letteren. Gegeuen den lesten dach

van Meye, int jaer ons heeren m. cccc. neghenenlseuentich. Aldus

geteykenl : P. de Beca.

Rood Fluw. Priv, Boeck, fel. Ixxxiiij verso.

N. 5. — Copie van den ontfange van den Haringen inde

Honte, by Peteren Gobbaert als ster/lic man vuten naem

der stad Antwerpen, 15 July 1485 (Bladz. 339).

Ie Jan vanden Houle, Baelliu ende wettelic maendre ons

geduchls heeren sGrauen van Vlaendren, van zijnen casleele

ende ouderborch van Ghend, kenne onlfaen hebbende Idenom-

brement ende groole van leene, dat Pieter Gobbaert, secretaris

vander stad van Antwerpen , als man van voechdien , vuler name

vander voers. stad houdende es in leene ende manscepe van

onsen voers. ghed. heere ,
gelegen by Saeflinge inde reuiere vander

Honlen, van welcken denombremenle ende groole van leene

linhouden van woorde te woorde hier naer volghl : « Dit es tdfr-

nombremenl dat ie Pieler Gobbaert, secretaris vander stad van

Antwerpen, als man van voochdien, vuler name vander voors.

stad van Antwerpen , ouergheue den baelliu vanden casleele ende

ouderborch van Ghendl , vuler name van mynen geduchten heere

den Graue van Vlaendren, van eenen leene, dwelke de voors.

stad van Antwerpen houdende es van mijnen voors. heere ende

zynen voors. casleele van Ghend. Te welene een ende twintich
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haringhe ende een derdendeel , oft tweedeel harincx oobegrepen
,

gelegen by Saeflinge, inde riuiere vander Honte. In deser

manieren zo gheue ie Pieter Gobbaert dit ouere, altoos ter

corrextien ende goedinckene vanden anderen mannen vanden
voors. houe. In orconden van mijnen zegele hier an vuthangende,

den twaelfsten dach der maent van Julio, int jaer ons heeren

dusent vierhondert ende drie ende tachentich. » Welc denombre-

ment ende groote van leene, je Jan vanden Houte, als bailliu^

kenne ontfaen hebbende inden name als bouen. In kennessen

myns zegels hieran gehanghen den xv.» dach van Hoymaent, int

jaer duust vierhondert drie ende tachtentich.

Rood Fluw, Boeck, fol. Ixxxv.

N. 6. — Verlegging van den Haringtol naer Antwerpeti^

den 23." Augusty i507 (Bladz. Ui).

Nous Bourgm. , Eschevins et Conceil de la ville dAnuers a tous

ceulx qui ces presentes lettres verront, Salut. Sauoir faisons que a

notre tresinstante priere etrequeste, et pour Ie bien, prouffit,

vtillite et gram adreschemenl de tous marchans, mariniers et

autres hantans et frequentans la mer, riuieres et autres portz

excressans et eulx entremettans des negociations et marchandises

du herenck, passans et repassans en la riuiere de lEscault,

pardeuant Calloe en Flandres
, que par notre tresredoubte seigneur.

Monseigneur larchiduc dAustrice , Prince des Espagnes , des deux

Cecilles et de Jherusalem, Duc de Bourg. , de Brabant etc, Conté

de Flandres etc. , nous a este consenti , accorde el octroye que Ie

tonlieu des herens, appelle en thyoys den harinck tol van Calloe

oft tiheerengkelt, appartenant a notredit tresredoubte seigneur, se

leura et receura par les fermiers ayans icelluy en ferme, ou autres

a ce commis en cesdite ville dAnuers; lequel tonlieu pour ce que
eest vng tonlieu et domaine de Flandres, Ion est a coustume
prendre et receuoir et leuer deuant ledit Calloe, et illec mettre

vng batteau ou nauere a tout estandars et enseignes, armoyes des

armes de notre tresdoubie Seigneur, ouquel se souUoient tenir

les commis a receuoir icellui tonlieu. Pourueu toutesuoyes et saulf

que tous et quelzconque delincquans ou ayans delinque depuis

lencommencement de ceste presente ferme dicellui tonlieu, com-

menchant Ie jour saint Jehan Baptiste, mil cinqcens el six, four-

feront et auront fourfait el souffriront toultes telles amendes,

correciions et fourfailures quilz eussenl fait ou cas que ledit tonlieu

se fut leue el receu audil Calloe en la maniere a couslumee. Cest

a sauoir que nuh marchans, mariniers ne autres, quelz quilz

soyent, nont, peult ou pourront, quant ilz ont ou auront passé

pardeuant icellui Calloe , deschargier, pacquier ne despacquier,

vendre, transporter ou alliener aucun herenck, que preallablement

ilz nayent paye contente et satisfait iceulx fermiers ou commis

dudit tonlieu, pour Ie droit dicellui monlant, pour chacun last

deux solz six deniers gros, monnoie de Flandres, ou du moins

auoir congie el licence diceulx, a paine de fourfaire Ie batteau ou

nauire enlierement ayant mene ledit herenck, et tous les biens et

marchandises estans en icelluy. Tout ainssi et en lelie maniere

quilz euissent fait se Ie batteau ou nauire eusl este oudil lieu de

Calloe, et quilz, ou aucuns desdits marchans, mariniers ou autres,

eussenl passez pardeuant icelluy sans que premierement ilz

eussenl paye contente et salisfont lesdils fermiers ou commis

dudit droit de tonlieu. Prometlanl en bonne foy par ces presentes

a notredit tresredoubte seigneur et a ses fermiers ou commis a

receuoir et leuer Ie droit dicellui tonlieu de Calloe , les faire

souffrir et laissier excersser et desseruir ledit tonlieu en cesdile

ville dAnuers tout ainssi el en lel maniere quilz eussent peu ou

pourroyent faire oudil lieu de Calloe, a tout telles amendes four-

failures, correciions, droiz, prouffiz et emolimens y apparlenans

et acouslumez, en corriganl lesdils delincquans ou ayans delincque

depuis lencommenchemenl de cestedile presente ferme comme

dit est; en apprehendanl ainsi les bacleaux, nauieres, biens et

marchandises de ceulx qui ont ou pourroyent auoir fourfait ou

fourfaire par la desobeissance par eulx faile ou a faire , de non

auoir fait ce que dessus est du realement et de fait, sans aucun

conlredil ou empeschement , el de ce en faire leur prouffit comme
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bon leur semblera. Promellant aussi en oullre ausdils fermiers

OU commis , presens et a venir, leur assister el ayder, ei faire par
les officiers dicelle ville assisier et aydier en lexercice dicelluy

tonlieu, conlre tous, sans aucun lort, faueur ou dissimulacion, tant

et si longuement que ledit tonlieu se receuera en cestedite ville

dAnuers; pourueu que, sil aduenoit que a la cause dicte aucun
different, question ou debat suruenisi dentre lesdils fermiers ou
commis et les bourgois ou manans dicelle ville, ou autres marchans
ou mariniers, veuUans dire ou maintenir par eulx que iceulx

fermiers ou commis leur feyssent aucun lort ou exaction, en ce cas

demoura la cognoissance a ceulx de la loy dudit Auuers, pour,
parties oyes, sans figure de proces, en estre ordonue et arbitre

sommairement et de plain ainsi quil apparliendra; pourueu aussi

que Ie different dudit lort ou exaction fust fait ou entamme en
icelle ville, en gardant neantmoins tousiours Ie bon droit de
mondit tresredoubte Seigneur en cesdit partie et de sesdits

fermiers ou commis. Saulf toulesvoyes et reserue Ie droit et action

de notredit tresredoubte Sr. et ses successeurs, de pouoir demectre
sondit tonlieu oudit lieu de Calloe , en la maniere par cideuant
acoustumee; toultes et quantes foys quil luy plaira sans aucun
preiudice. Semblablement et sil aduenoit que , a cause de ce que
dit est, en temps a venir aucune chose sourdist, que pourroit causer

ou estre du preiudice au corps de cestedite ville, nous Bourg-
mestre, Escheuins el Conseil dessus nommez, protestons par cestes

pouoir euocquer et rappelier cesdites presentes. En tesmoing de

ce, nous auons fait mettre Ie seau au causes de cestedite ville

dAnuers a ces presentes, fait Ie xxiij.» jour du moys dAoust, lan

mil cinqcens et sept.

Kleyn Pamp. Priv. Boeck, fol. Ixxxv verso.

w
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BYÜGE l.

Charter van Hertog Karet de Stoute van 2^ Augusty i469,

betrekkelyk de kleedy der Gilden (Bladz. 475).

Charles ,
par la grace de Dieu , Duc de Bourgogne , de Loth.

,

de Brabant, de Lembourg el de Luxembourg, Conté de Flandre»,

dArtois, de Bourg., Palatin, de Haynnau, de HoUande, de Zeellande

et de Namur, Marquis du Saint Empire, Seigneur de Frize, de

Salins et de Malines, A nos amez et feaulx les scelleur el gens

de notre conseil en Brabant, salut et dileciion. De la partie

des deputez de nos bonnes villes de Brabant nous a este exposé

,

commenl puis aucun temps en ca nous auons par cerlaines noz

ordonnances fait publier et deffendre que aucun chevalier, escuier

ne aullre , de quelque eslat ou condicion quil soit , ne face dons

daucunes liurees ou parures de robes ,
par maniere de confrarics

ne aultrement, et que aucun ne les porte ou recoiue de quelqne

seigneur ou personne que ce soit , sur lamende declaree esdictes

ordonnances, saulf ceulx qui sonl officiers et familiers domes-

liques diceulx seigneurs, et ceulx qui par notre oltroy seroient

desdictes confraries deuement passees pardeuant vous. El que

neantmoins , soubs vmbre de generalite dicelles noz ordonnances

,

quant audit article et aussi touchant larticle des baslons et

armures, aucuns nos officiers de notredit pays de Brabant

constraingnenl et empeschent les doyens, jurez el confrères de

toutes les confraries de larbalestrier et de larc, mises suz en

icellui pays indifferammenl , de non porter les robes et parures

de leurs dicles confrairies , ne aussi les arbalestres et arcs , ainsi

que de toute ancliiennele ilz ont accoustume de faire : au moyen

de laquelle chose lesdictes confrairies , lesquelles onl este el sonl

DEEL III. 76
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mises suz et fondeez par feuz noz predecesseurs Ducz et Duchesses

de Brabant, que Dieu absoille, pour Ia garde et seurle dudit pays,

soot taillees de venir au neaot, qui seroit et pourroit estre au

tresgrant interest et preiudice de nous et de notredit pays, se par

nous ny estoit pourvu, ainsi que dient lesdits exposans; dont,

attendu ce que dit est, ilz nous ont treshumblemeut supplie et

requis : pour ce est il que nous, les choses dessusdites considerees,

et pour certaines causes et cousideracions raisonnables a ce nous

mouuans , auons ordoone et declaire , ordonnons et declairons par

ces presentes, que lesdiz confrères, quant ilz seront asseniblez

OU conuocques par leurs connestables et chiefz , porront dores-

enauant
,
quant bon leur semblera , porler les liurees et parures

de robes ou de chapperons desdictes confrairies, tant en nos

dictes villes comme dehors icelles, pour estre aux irairies ou

pour aucuns pris et joyaulx, en et sous la compaiguie de leurs dis

connestables ou chiefz , ou a tout certificacion deulx ; ausquelles

trairies lesdiz confrères pourront aussi porter leurs diz arbaleslres,

arcs, auec leurs appartenances, audit jeu, saus meffaire; si auant

toutesuoies que iceulx confrères soient, en ce que dit est,

fondez de coustume ancienne , et quilz en aient bien et deuement

vse. Et au regart desdiz arbalestriers ou archiers, qui seront

desdictes confrairies , qui ont ou auront robes ou chapperons de

parures, donnees par aucunes de nos dites bonnes yilles : iceulx

particuliers pourront lesdiz robes et chapperons porter sans

reprehention, en icelies villes el dehors icelles, se bon leur semble.

Si ¥Oulons et vous mandons, que de ceste presente ordonnance et

declaracion vous et tous autres noz justiciers et ofiiciers faictes,

80u£frez et laissez doresenauant lesdiz confrères plaineraent et

paissiblement joir et vser, sans leur faire ou donner, ne souffrir

estre fait ou donne aucun destourbier ou cmpechement au con-

traire; car ainsi nous plaist il estre fait. Donne en notre bostel

de la Haye en Holiande , Ie xxij/ jour dAoust , lan de grace mii

qsatre eens soixante et neuf.

Ainsi signé : Par Monseig.' Ie Duc. De Longueville.

Groot Pamp, Priv, Boeck, fol. cc.yj verso.

BYÜGE M.

MIDDËLEEUWSGHE ZEDEN DER KANONIKEN.

j4, j . — Invenkiris van het sterfhuis van Jacobus de Bliagies,

Kanonik van O. L. Vrouwe te Antwerpen, en van S. Geer-

truid te Nyvel, in 1386 (Bladz. 462).

In nomine domini Amen. Notum sit vniuersis hoc presens

publicum instrumentum inspecturis. Quod , anno eiusdem domini

millesimo trecentesimo ocluagesimo sexto. Indictione decima

secundum stilum et modum scribendi in diocesi Cameracensi,

mensis octobris die vicesimo tercio, ponlificatus sanctissimi in

Christo patris et domini nostri domini Urbani , diuina prouidencia

pape sexti, anno nono. In mei notarii publici et testium subscripto-

rum, ad hoc specialiter vocatorum pariter et rogatorum, presentia,

propter hoc personaliter constituti vener. et discreti viri, magistri

Henricus Petitfrere, lohannes Noyts, Canonici prebendali ecclesie

beate Marie Antwerpiensis, et dominus Lamberius Scoyten, pre-

sbyter, Curatus parochialis ecclesie de Wilrike, Cameracensis

diocesis. Execulores lestamenti seu ultime voluntatis bone

memorie domini lacobi de Bliagies, Ecclesiarum beate Marie

Antwerpiensis, Cameracensis, et Sancte Gertrudis Nyuellensis,

Leodiensis diocesis, quondam Canonicus prebendatus, qui vicesima

die mensis predicti diem suum clausit exlremum ,
inuentarium

feccrunt infra terminum debitum de bonis que ad manus eorum

peruenerunt, per dictum testatorem Antwerpie in hospitio suo

m

i
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reliclis. Que quideiu bona, prout inferius suat conscripla, per

discretum viruni Matbiain dicium Goestekere , Opidanum dicti loei

Aotwerpieosis, apprecialorem et taxatorem iuralum et cominuncni

ia eodem opido Antwerpiensi , eiusdeni Matbie conseienliam nicbil

oneran. estimari feeeruot et tsixm,

In primis iDuenerunt dieti executores ibidem in camera dicli

testatoris, primo, vaum lectum iatum cum ceruicali, cum suo

lectisiadio et vna blauia sargia, in quibus dictus testator decessit,

simui valor. viginti sex solidorum grossorum ilandrens. Item,

septem auricalia, sil. valor. quioque soiid. gr. fland. Item, duodecim

cussinos oouos cum canibus, sil. valor. viginti duorum solid. gross.

Aand. Item, septemdecim cussinos antiquos vsitatos diuersis

operibus, sil. valor. quinque solid. el octo denarior. gr. fland.

Item, sex vestes sediles paruas et malas, sil. volor. octodeciui

gr. fland. Item, vnum paruum sedile, valor. duodecim gr. fland.

Item, sex cussinos siue tegumentis, sil. voloris duodecim gr. fland.

Item, vnum scrinium longum cum tribus aperturis, valoris quinque

solid. gr. fland. Item, tresdecim libras fllorum de lino, quamlibet

libram valoris sex gr. fland. Item, quinque libras filorum de
stuppa

, quamlibet libram valoris trium gross. Item , tria paria

linteaminum bonorum, sil. valoris quinque sol. gr. fland. Item,

octo paria linteaminum vsitatorum , si|. valoris sex solid. gr. fland.

Item, octodecim vlnas mensalium antiquor. quamlibet vlnam

valoris duorum gros. flan. Item, quadraginta quatuor vlnas

mapparum antiquarum
, quamlibet vlnam valoris vnius grossi flan.

Item , tria manutergia antiqua , quodlibet de quinque vlnis , simui

valoris quindecim gross. fland. Item , vnum mensale vsitatum de

sex vlnis, valoris nouem gr. fland. Item, adbuc vnum mensale de

quinque cum dimidia vlnis, quamlibet vlnam valoris trium gr.

fland. Item, vnum mensale breue pro tritsorio, valoris octo gr.

fland. Item , quindecim cum dimidia vlnas mensalium nouorum

,

quamlibet vlnam valoris quatuor gross. fland. Item, adbuc octo

vlnas mensalia, quamlibet vlnam valoris quatuor gr. fland. Item,

sexdecim vlnas manutergiorum nouorum, quamlibet vlnam duorum
gross. fland. Item, adbuc septem vlnas manutergiorum nouorum,

n
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quamlibet vlnam valoris ij gr. flan. Item, vnum manulergium

anliquum et Iatum [de opere Tornacen., longum decem vlnis,

quamlibet vlnam valoris vnius gr. flan. cum dimidio. Item , adbuc

triginta tres cum dimidia vlnas manutergiorum nouorum ,
quam-

libet ulnam valoris septem slerlingor. flan. Item, duodecim vlnas

tele noue, quamlibet vlnam valoris trium cum dimidio gr. fl.

Item , adbuc quatuor vlnas tele noue in duabus peliis
,
quamlibet

vlnam valoris trium cum dimidio gr. fl. Item, vnum scrinium

breue, valoris duorum solidorum et trium denarior. gr. fl. Item,

vnum canopeum non taxatum. Item, vnam albam vestem pro

supponendo leclo, valoris octo gr. fl. Item , vnam albam vestem

dictam culcly pessimam, valoris quatuor gr. fl. Item, vnam cappam

choralem bonam, valoris septem solid. gr. fl. Item, adbuc vnam

cappam vsilaiam, valoris vnius floreni aurei. Item, vnam ammu-

tsiam cboralem bonam , valoris duodecim solid. gr. fl. Item , tria

superplicia de panno lineo, simui valoris quatuor solid. gr. fl.

Item, vnam togham de panno griseo, furratam cum penna de

speriolis, valoris vnius libre gr. fl. Item, vnam logbam de panno

mixti coloris, furratam cum panno blauio pallidi coloris , valoris

septem solid. gr. fl. Item, vnam simplicem togam de blauio panno,

valoris sex solid. gr. fl. Item, vnam hupelandam de panno griseo,

furratam cum penna de leopardis , vsitatam , valoris quinque solid.

gr. fl. Item, vnam bupelandam, furratam cum penna regia, dicta

conincvoeder y valoris octo solid. gr. fl. Item, vnam tunicam de

panno nigri coloris, furrat. cum penna de catt. et leopardis, vsita-

tam , valoris trium solid. gr. fl. Item , vnam hupelandam de blauio

panno , furratam cum penna de vario bn. vsitato , valor. quatuor

s. gr. fl. Item, vnam breuem hupelandam pro equitando, fur.

cum albo panno, vsitatam, valoris trium solid. gr. fl. Item, duas

manucas, furr. cum vario, valor. sexdecim gr. fl. Item, vnam

hupelandam de panno dicto saye, furrat. cum sindone vsitat. valor.

vnius aur. franci. Item, vnum duplex et tria simplicia caputia,

simui val. vnius mutonis. Item, vnam rubeam mutsiam vsitat.,

val. decem gr. fl. Item, vnam sedem, habentem capsulam paruam

de latere , valoris nouem gr. fl. Item , tria superplicia de kerspen ,

'I
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non taxat. Item, vnum peplum nocturoum ad instar viiius cappucrj

cum filis aureis exterius contesliim , non taxal. Item» voam mu-

tsiam rubeam granatam, valor. vnius aur. floreni. Item, vnam

mutsiam griseam , valor. diior. solid. gr. fl. Item , duas vinas panoï

blauii, quamlibet vlnam val. duorum solid. gr. fl. Item, vnam

dimidiam vlnam panni mixti, valor. duodeeim gr. fl. Item,tria

quarteria panni mixti , valor. sexdecim gr. fl. Item , duas vlnas et

vnum (fuarterium cum dimidio panni blauii fusei, quamlibet vlnam

valoris trigiuta gr. fl. Item
, quinque vlnas et vnum quarler. panni

aibi de Anglia , quamlibet vlnam valor. duorum solid. gr. fl. hem

,

ipiatuor vinas panni albi de Anglia, quamlibet ulnam valor.

octodeeim gr. fland. Item, vndecim vlnas panni albi stricti de

Anglia , quamlibet vlnam valoris septem gr. flan. Item, quatuor

Tlnas et tria quarter. de fusteno albo, quamlibet vlnam valoris

sex gr. flan. Item , vnam cistam malam , valor. duodeeim gr. fl.

Item, tres libras de lino, simul valor. decem. gross. flan. Item,

duas libras euro dimidia filorum de lino et stuppa, simul valor.

Douem gr. flan. Item, vnum lectum cum parua viridi sargia vsitat.

,

bimul valor. quatuor solid. et decem denar. gr. flan. Item,

quatuor paruas tunicas vsitat., simul val. quatuor solid. gross.

flan. Item, duas manucas de albo coreo, simul valor. iriginlu

gr. fl. Item , duas ocreas , valor. duodeeim gr. fl.

Item , ibidem in camera posteriori inuenerunt dicti Executores

primo, vnum lectum latum cum ceruicali et suo lectistadio, simul

valoris octodeeim solidor. et sex denar. gross. flan. Item , vnum
paruum lectum strictum , cum suo lectistadio et vna blaua mala

sargia, simul valoris quatuor solidor. et nouem denar. gr. fl. Item,

quinque cortinas nouas, simul valor. viginti quatuor solid. gr. fland.

Item, ibidem in camera ancille, vnum lectum latum nouem
quarter. cum ceruicali cum duabus malis sargiis stripatis et lecti-

stadio , simul valoris decem solidorum et sex denariorum gross. fl.

item, vnum strictum lectum cum ceruicali et vna mala nibea

sargia , simul valor. quatuor solidor. et quatuor denar. gr. fl.

Item, ante eandem cameram duos tripodes, vnam cupam et

lignum dictum Tieneechout, simul valor. quatuordecim gross. flan.

tiK
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Item, ibidem in camera anteriori iuxta cymeterium, vnum

lectistadium strictum, valor. Irigin la duor. gross. fl. Item, vnam

breuem mensam cum duobus tripodibus , simul valor. octodeeim

gr. fl. Item , duas sargias blauiam et rubeam vsitat. , val. trium

solidor. gr. fl. Item, vnum breue sedile, valor. nouem gr. fl. Item,

rubeam vestem sedilem vsitat. , valor. trium gr. fl. Item , duas

paruas tediferas non ponderatas, quamlibet libram valoris vnius

gr. flan.

Item, inuenerunt dicti Executores ibidem in aula, primo, vnum

irilsorium, valor. trium solid. gr. fl. Item, tria sedilia, simul valor.

trium solid. quatuor denar. gr. fl. Item , vnum rondellum , valor.

duodeeim gr. fl. Item, vnam mensam cum duobus tripodibus,

simul valor. trium solid. gr. fl. Item, vnam aliam mensam, factam

desololigno, valor. viginti gr. fl. Item, vnum lauatorium cum

legumento , valor. vnius mutonis. Item , vnum lauatorium sine

teguroenlo , valor. viginti gr. fl. Item , vnum vrceolum cum legu-

mento et leone in superficie, valor. quatuor solid. gr. fl. Item,

vnum vrceolum rotundum, valor. nouem gr. fl. Item, vnam peluim

profundam pro barba, valor. decem gr. fl. Item, vnam peluim

planam , valor. ^uindecim gr. fl. Item , duos pottos cupreos de

octodeeim libr., simul valor. sex solid. gr. fl. Item, paruum pottum

cupreum de tribus cum dimid. libr. , valor. septem gross. flan.

Item, vnum pottum cupreum ad limpham, de quatuor cum dimid.

libr. , valor. viginti nouem gr. flan. Item, vnum nigrum cacabum

de vndecim libr., valor. iriginia gr. fl. Item, duos cacabos nigros,

quemlibet de quinque cum dimid libr. , simul val. viginti gr. fl.

Item, vnum paruum nigrum cacabum, valor. septem gr. fl. Item,

vnum album cacabum sine ligalura , valor. nouem gr. fl. Item

,

vnam paruam peluim ad modum cribri, valor. quatuor gr. fl. Item,

vnum spumalorium, valor. vnius gr. flan. cum dimidio. Item, duas

sarlagines , vnam bonam et alteram vsitat. , simul valor. quatuor*

decim gr. fl. Item, septem candelabra cuprea vsitat., simul valor.

nouemdecim gr. fl. Item , vnum ferreum coclear, valor. quatuor

sterling, flan. Item, vnam patellam ferream, valor. octo gr. fl.

Item, vnum mortarium, valor. quatuor gr. fl. Item, duo veruta
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ferrea, simul valor. octodecim gr. fl. Item, duos paruos ferr.

Iripodes , simul valor. nouem gr. fl. Item, vnum ferreum tornatile,

yalor. trium gr. il. Item, vnum ferr. instrumeolum, dictum hang-

heysevy valor. duorum gr. fl. Item , vnum circulum ferreum pro

pelui, valor. trium gr. fl. Item, duas ferr. craticulas, simul valor.

quinque gr. fl. Item, duos pottos, quemlibet de demidia gelta, duos

tercianos, vnum walpodium et duos aquaticos stanneos, quamlibet

libram valor. octo sterling, flan. Item, vnum flasconem de duabus

geltis, vnum flasconem de gelta, vnum flasconem de semigelta,

vnam scutellam profundam, dictam comme, cum tegumento, maio-

rem, vnam aliam,cum tegumento, minorem, vnam scutellam plattam.

sex scutellas magnas de vna quantitate , sexdecim scutellas paruas

de vna faciura , sex alias de alia factura , duodecim salsar. de

duabus facturis, vnum pottum de gelta, et duo salina stanneos,

quamlibet libram, valor. septem sterlingor. flan. Item, quinque

tripodes ligneos, valor. simul septem cum dimid. gr. fland. Item,

tres ferr. lenellas , quamlibet libr. valor. vnius gr. fl.

Item, ibidem in coquina, vnum promerium vsitat., valor. octo-

decim gross. fland. , vnam ferr. pendulam. valor. duodecim gr. fl.

Item, ibidem in superior! solario auenam magnam in copia

magna, videlicet ducentar. firtell. uel quasi eslimatione, non taxat.

neque mensurat. Item, sex firtellas uel quasi estimatione auene

parue.

Item , ibidem iuxta coquinam , turbones et ligna combustibia

non taxat.

Acta fuerunt hec Antwerpie, in domo quam dictus testalor,

dum vixit, inhabitare consueuit, sub anno, indictione, mense, die

et pontificalu supradictis, presentibus ibidem discretis viris

domino lohanne Poerter, presbitero, Capellano perpeluo ecclesie

beate Marie supradicte, lacobo Poerter, lobanne de Foresto,

clericis, Pelro dicto vanden Coutere, lobanne de Foresto , Came-

racensis, et Michaele dicto vander Molen, Tornacensis diocesis,

laicis, testibus fidedignis ad hoc vocatis pariter et rogatis.

Preterea, proxima die sequenti, Executores supradicti in mei

notarii predicti et discretorum vironim lohannis de Foresto,

lacobi Poerter, clericorum , lohannis de Foresto , Michaelis vander

Molen, iamdictorura, el Petri Cloet, campsoris Antwerpiensis, lai-

corum, tesliuui ad hoc specialiter vocatorum, presentia, inuenerunt

et me notarium conscribi fecerunt ,
primo qualuor scalas et decem

coclearia argent., ponderan. quatuor marchas, duas vnsias et quin-

que sterling, trocen. Item, duos poltos argent. ad limphandum,

ponderan. duas marchas, duas vnsias et septem cum dimid.

sterling, trocen. Item, vnum ciphum argent. cum pede, ponderan.

vnam marcham cum dimidia et sexdecim sterling, trocen. Item

,

vnum crusibulum argent. deauratum, cum cooperculo, ponderan.

vnam marcham et septem vnsias minus sex sterling, trocen.

Item, vnum sigillum, stilum et anulum argent. ponderan. viginti

tres sterling, trocen. Item, vnam paruam zonam cum lilteris

argent. sine marianto, ponderan. duas vnsias et duodecim sterling,

trocen. Item , vnam aliam paruam cum paucis signis deargentat.

non ponderat. Item, vnum culiellum cum manubrio de arabre,

quem consueuit portare, non taxat.

Item , inuenerunt dicli Executores in quadam parua capsula in

denar. aur. primo Iriginla duos aur. francos Francie. Item, quinque

aur. petros. Item ,
quatuor aur. scuta Machlinien. Item , tria aur.

scuta Ganden. Item , duos aur. nobles. Item , vnum aur. leonem

dictum lyoen. Item, vnum aur. duplex scutum monete Machlinien.

Item, vnum aur. mutonem de Francia. Item, vnum mutonem aur.

Ganden. Item , vnum aur. mutonem de cude Braban. ad rosam.

Item , vnum aur. semiduplicem denar. de Hyspania. Item
,
vnum

quarternum vnius aur. nobilis. Item, vnum paruura denarium

aur. dictum zesken. Item , ibidem in denariis argent. simul com-

putat. vndecim solidos grossor.

De et super quibus omnibus et singulis premissis meraorati

Executores a me nolario predicto vnum uel plura publicum

instrumentum seu publica instrumenta sibi fieri et tradi petierunt.

Acta sunt hec in loco, sub anno, indictione, pontificatu et diebus

quibus supra, presentibus testibus superius specificatis.

Et ego ïoannes Venatoris de Boxtel, Clericus leodiensis dio-

cesis ,
publicus Imperiali auctoritate Notarius ,

quod premissorum

DEEL lU. ^'
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bonorum Inuentioni, taxationi, appreciatioDi
,
prout superius est

coDScriptum et narratum, inuentarii super hoc facti confectioni,

aliisque omnibus et singulis supradictis voa cum prenolatis

testibus preseos interfui , ea vidi et audini , idcirco hoc presens

publicum instrumentum , mea propria manu conscriplum, in hanc

publicam formam redegi ac ipsum mei nominis subscriptioue

signique mei soHli impositione signaui, in testimonium omnium

premissorum rogatus et requisitus, superscriptiones illarum dt-

ctionum quatuor et aur. superius factas necnon rasur. approban.

N. 2. — Verbod oen de Kanonikeriy Kapellanen enz, van

binnen of buiten de stad naer herbergen te gaen, gedaen

den 45.» Mei 1422 (Bladz. 365).

Anno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo secundo,

mensis Maii die quintadecima , quod nullus canonicus uel capel-

lanus seu alias in sacerdotio constitutus, qui sub nostra iuris-

dictione uel cohertione fuerit, infra muros opidi Antwerpiensis,

eiusque districtum bibendi aut commessationibus insistendi causa

tabernam quomodolibet intrare presumat. Contrafacientes vero,

pro uice qualibet ad soluendum et assignandum sine remissione

quacumque , fabrice ecclesie predicte et ad eius opus vnum flo-

renum renen, uel eius uerum ualorem habeantur astricti. Hoc

adiecto, quod illis qui tales nobis detulerint siue ad uostram

noticiam deduxerint, tercia cedat et remaneat pars floreni aut

ualoris eiusdem.

Capitula generalia, fol. xxiiiij.

N, 3. — Van het niet houden der byzitten door de Kanoniken,

gegeven den 46." Juny 4422 (Bladz. 365).

Anno et die proximo premissis (45 Maii 4422). Considerantes

attentius vniuersos Dei et ecclesie ministros, ut corde sereno

immaculatisque manibus Domino sacrificia dent, et perniciosum

ad reliquos exemplum non transmittant, propulsis que contagionis

improperii et offensionis fuerint caste, sobrie ac honeste viuere

debere. Staiuimus et ordinauimus, quod quicumque supposilorum

nostrorum, siue sub nostra cohertione et iurisdictione existentium,

presentium et futurorum, in antea tempore quocumque concu-

binam in sua domo tenere uel ad illam admittere seu recipere

,

aut (i) ipsius concubine domum uel habitationis locum, publice,

adeo quod a vicinia super hoc deprehendi possil, accedere pre-

sumpserit, eo durante tempore et etiam poslea per mensem

inlegrum omnibus cotidianis, causa interessenlie diuiuorum inibi

pro tempore cedenlibus, careat dislributionibus, nee interim resi-

dens quomodolibet reputetur aut habeatur ibidem. Propterea

quilibet ex predictis, qui super hiis uel eorum aliquo, temporis,

pro^ressu apud nos uel coram eodem domino Decano ,
aut tune

presidente, diffamatus uel suspectus fuerit, ad nostram uel alicuius

dominorum Decani et presidentis prediclorum requisilionem el

mandatum, infra unius a tempore requisitionis et mandali huius-

modi computandum diei spacium, se, etiam corporali per eum

iuramenlo presiito, desuper purgare teneatur et debeat. Alioquin

extunc huiusmodi presumptionis reus habeatur. El donec dictam

purgationem fecerit etiam huiusmodi , interim , sibi sublala resi-

dentia, distributionibus penitus careat antedictis.

Eene maend daerna werd de volgende bevelbrief van Paus

Martinus aengebragt en geboekt met dit opschrift :

Anno domini millesimo quadringentesimo vicesimo nono ,
die

decima sexta mensis lunii, fuit presentata in capitulo per Dominum

Cantorem buUa clausa Sanctissimi domini nostri Pape, missa per

dominum Decanum nostrum , et de curia Romana apportata per

dominum Wilhelmum Lamberti, ecclesie nostre capellanum, tenoris

subsequentis :

Martinus, episcopus, seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Capitulo

ecclesie beate Marie Antwerpiensis, Cameracensis diocesis, salutem

et Aposlolicam benedictionem. Dilecti filii ex pastoralis officii

(1) Hier is in het register meer dan een halve regel uitgeschrabt,.

en het woord aut in plaels geschreven.

)>
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debilo fidelium quorumlibet animaruiu saluti , uestrisque ac alio-

rum perpetuorum in ecclesia uestra beneficiatorum , ut, a nobis

et illis detractionum scandalorumque precipiliis et occasione

sublalis , bone prodeat odor fame , necnou ipsius ecclesie ut

acceptabiiium Domino ministrorum uenustate clarescat , slatui

et honori precipuis intendentes affectibus, auctoritate apostolica

perpetuo constitutionis edicto volumus, staluimus et ordinamus,

quod quicumque ex uobis, quorum, ui accepimus, habilationes

inibi in cimiterio dicte ecclesie sunt, ac eisdem beneficiatis,

presentibus et futuris, in domo sue habitalionis inibi concubinam

tenere , uel eam publice in ipsam domum recipere seu admittere

presumpserit : quotiens id fecerit, extunc per integrum menseni

in mediale sequentem omnibus et singulis fruclibus, reddilibus,

prouenlibus ac emolumentis, que alias sibi etiam diuinis inibi

officiis interessenti , ratione suorum canonicatus el prebende, uel

perpelui beneficii ibidem quomodolibet cedere possint, in qui-

buscumque consistaut, omnimo careat; nee illa eliam, si per

uos sibi largirentur uel remitterentur, sua faciat quoquomodo;
et ad faciendam eorum omnium, que contra slatutum etordinatio-

nem huiusmodi, quod absit, inantea susceperit, reslilutionem

plenariam, sub anime sue periculo sit aslrictus. Mandantes

cuilibet uestrum inibi presentium, in uirtute sancte obedientie, ut

infra triduüm postquam presentes litteras receperilis , eas illarum-

que totum tenorem inter alia dicte ecclesie statuta conscribi facere

uullatenus omiltatis; ac inhibenles districtius, sub oblestatione

diuini iudicii et in terminatione maledictionis eterne , omnibus et

singulis ipsius ecclesie canonicis, presentibus et futuris, ne illorum

aliquis scienter ipsas de loco capitulari dicte ecclesie surripiat, uel

quominus inler huiusmodi slaluia conscribantur; dictusque tenor

inibi absque deleiione uel subtractione conseruetur, auxilium, con-
silium prestel uel fauorem, taliler uos gerenles in premissis, ut

grauiorem non habealis animaduersionem merito formidare. Datum
Rome apud Sanctos Aposlolos, quarlo Kal. Maii. Pontificatus nostri

anno duodecimo. B. de Monte.

Registrata bic ipsa die presentationis.

Reg. Capitul. getier. ^ fol. xxx?.
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N. 4. — Kktdy der Kanoniken, omtrent het jaer 4440

(Bladz. 467).

Profeclo vniuersi canonici predicti, necnon eiusdem ecclesie

capellani presentes et futuri, congruentes habitum et lonsuram

deferant et se iuxta festiuilatum ac dierum occurrenlium exigeu-

tiara radi facianl, nee eorum aliquis non recenter rasus in primis

triplicium uesperis inibi chorum intret, nullusque ipsorum albis,

rubeis aut viridibus ueslibus seu caligis uel rostralis, fenestratis,

seu de coreo uerso solularibus, aut extra domum, nisi opidum

Antwerpiensem exeundo uel ad illud redeundo, ueslibus nimia

longiludine siue breuilate notandis, et que saltem ad lalos suos

non protendant , uel cum foderaluris extra uestium ipsarum oram

seu fimbriam apparenlibus quomodolibet incedat , aut culellum

,

peram uel corrigiam super uestem ipsius superiorem sine conde-

centi toga per vicos inibi portel. Singulis vero, quibus conlrafecerit

diebus omnes inibi quolidianas, que alias sibi provenire potuis-

sent, distributiones perdat.

Capitula gcner. , fol. xliij verso.
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OORKONDEIH BETREFFENDE DEN KOOPHANDEL.

N. 1. — Keizer Sigismund bevestigt de privilegiën van de
beide jaermarkten van Antwerpen, alsmede die van de
dagelyksche markt van zout, visch en haver, en vevklaert

te niet en van geener waerde al de brieven die de Mechelaers
deswegens van de hertogen verkregen hebben. Gegeven te

Konstanz, 21 January 1416 (Bladz. 184).

Sigismundus, Dei gratia, Romanorum rex semper Augustus, et

Hungarie, Dalmatie, Croatie etc. Nolum facimus tenore presenlium
vniuersis ad perpeluam rei memoriam. Etsi regalis excellentie

minisira prouidentia vniuersorum et singulorum quos Sacri Romani
Imperii latitudo complectitur gratis, commodis et speratis au-
gmentis dignatur inlendere, ad illos tarnen precipue aciem nostre
mentis vberius convertere consueuimus, quos in nostris et Imperii
Sacri prosequendis honoribus sincera quidem fidei deuotione
reperimus alios anteire. Sane pro parte opidanorum et incolarura

opidi Antwerpiensis, nostrorum et Imperii Sacri fidelium dele-

ctorum per sindicos et oratores ipsorum ad hoc mandatum sufli-

ciens producentes nostre maiestati extitit humillter supplicatum.

Ouatenus ipsis opidanis, incolis et opido Antwerpien. nundinas
ipsorum

, videlicet circa festum Pentecostes et Sancti Egidii apud
ipsos annis singulis celebrari solitas, nee non et fora cotidiana.
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salis, piscium et hauene, prout easdem nundinas et fora a Roma-

norum Imperaloribus et Regibus, predecessoribus nostris, rite

obtinuerunt. Necnon omnia et singula priuilegia, iura, libeflales,

litleras et consueludines, que et quas a dominis Romanorum Impe-

raloribus et Regibus ,
predecessoribus nostris prediciis , ipsorum

opidanornm el incolarum Antwerpien. predecessores obtinuerunt,

ratific^ire, approbare, innouare , de nouo concedere et confirmare

gratiosius dignaremur. Nos itaque attendenles pure fidei conslan-

tiam, sincere deuotionis affectum, et grata plurimum et accepla

seruicia, que oppidani et incole Antwerpien. nostris in Imperio

predecessoribus, gloriosis aclibus exhibuerunt, ac ipsi nobis et

Imperio exhibere polerunl et debebunt in futurum , animo delibe-

rato , non per errorem aut improuide , sed sano Principum , Comi-

tum, Raronum et fidelium nostrorum accedente consilio, et de certa

noslra scientia ,
prefalis opidanis et incolis, ipsorum successoribus

et oppido Antwerpien. nundinas videlicet circa festa Pentecostes

et Sancti Egidii, annis singulis in oppido Antwerpien. prefalo

celebrari solitas, et fora cotidiana, videlicet salis, piscium et hauene,

prout hactenus lalia fora et nundiue cum suis libertalibus lenla

seu lente sunl. El cum hoc uniuersa et singula priuilegia, ipsorum

iura, litleras, liberlates et consueludines prefatas, que et quas a

dominis Romanorum Imperatoribus el Regibus, predecessoribus

nostris, et a quibuscumque aliis Sacri Romani Imperii subdilis et

fidelibus, ipsorum opidanorum et incolarum Antwerpien. predeces-

sores obtinuerunt et oblinent de presenti ,
quibusque hucusque

freti 8unt et adhuc hodiernis temporibus potiuntur quomodolibet,

consuetudine vel de iure, in omnibus suis tenoribus, clausulis,

sententiis, articulis, punctis, el verborom expressionibus ,
prout

scripla seu scriple sunl, el sicul proinde processerunt, ac si tenores

ipsorum de verbo ad verbum presen. forent inserti , ralificamus

,

approbamus , innouamus , de nouo concedimus , et tenore presen-

lium aucloritaie Romana Regia confirmamus, declarantes el volen-

les expresse ea omnia et singula perpetuis temporibus oblinere

inuiolabiliter roboris firmitatem, non obslaniibus quibuscumque

lilteris, graliis vel concessionibus eliam cuicumque prefatorum
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opidanorum el incolanim Antwerpien. priuilegiorum et gratiarum

in contrarium quibiiscumque datis seu concessis, quibus omnibus

ex certa scientia ac eliam dandis et concedendis derogamus et

derogatum esse volumus per presenles, nostris tarnen et Imperii

Sacri ac aliorum quorumlibet iuribus in aliis semper saluis.

Decernentes nihilominus quascumque nundinas per villam Mechli-

nien. a quibuscumque , etiam si regali vel uüa quavis prefulgerent

dignitate, obtentas, cassas, irritas, nullas, vacuas et inanes man-

dantes. Fgitur vniuersis et singuiis Principibus, ecclesiasticis et

secularibus, Ducibus, Marchionibus , Comitibus, Baronibus, Nobi-

libus, proceribus, capitaneis, militibus, clientibus, oflicialibus,

roagistris, ciuium rectoribus, ac ciuitatum, opidorum, villarum et

locorum quommcumque comitatibus, celerisque nostris et Imperii

Sacri subdilis et fidelibus, firraiter et districte, qualenus prefatos

opidanos et incolas Antwerpien. necnon et ipsum opidum Ant-

werpien. in ipsorum nundinis et foris salis, piscium et auene, ac

priuilegiis, gratiis, lilteris, libertatibus et consuetudinibus predi-

ctis non impediant, molestent aut perturbent quouis modo, quin

polius ipsis eisdem perpetuis temporibus vti permittant inviolabi-

liter et potiri , sub pena indignationis nostre grauissime et octua-

ginta marcarum auri purissimi, quas ab eo qui contra premissam

Dostram conürmationem et mandatum fecerit, tociens quociens'

contrafactum fuerit, eo facto, se nouerit irremissibiliter incur-

surum. Quarum medietatem Imperiali nostro erario siue fisco,

residuam vero partem iniuriam passorum vsibus volumus applicari.

Presentiura sub nostre maiestatis sigilli testimonio litlerarum.

Dat. Constancie, Anno a Natiuitate Domini millesimo quadringen-

tesimo quinto decimo, vigesima prima die raensis lanuarii , Re-

gnorum nostrorum, anno Hungarie etc. vigesimo octauo, Romano-
rum quidem Electionis quinto, Coronationis vero primo. Sic

subscript. Ad mandatum Domini Regis : lohannes, prepositus

Sancti Slephani Strigonien, vice cancellarius.

Sec. Vol. Priv,, fol. j sqq.

N. 2. — Vrygeleide naer de Sinxenmarkt voor de

Bruggelingen f in 1404 (Bladz. 174).

Item , dal Isiare vore de sinxenmerct twee goede coopliede van

Bruggbe lAntwerpen quamen , ende versochten ende baden vore

hen ende vore dandere goede cooplude van Brugghe , datmen hen

ende hare goede gheleyden woude van bider Sluys herwaerl ter

merct, mids dat zij ducht hadden ieghen die van Middelborch

ende ieghen hare hulperen : daermen voert ter begheerten van hen

toe ordineerde, ende omme dat zij de marct hier versouken souden,

iwee goede cogscepe ende j barke. Item, was in den cogscip

hooflman her Gheldolf vander Zennen, ridder, ende in dander

Laureys Volkaert, scepen. Ende waren bi hen gheordeneert ende

in beede de scepe ghedeelt de deken vanden ouden scutters , hem

xvj-der van ghesellen , ende de deken vanden jonghen schutters

,

hem viij-ster van ghesellen, ende de deken vanden sciplieden,

hem xij-ster van ghesellen, waren dese al tsamen vute, omme
de vors. goede coopliede ende hare goede te haelne ende te

gheleydene, drie daghe ende drie nachte lanc. Ende hadde de

vors. her Gheldolf vander Zennen , ridder, hooflman vanden eenen

scepe, vore sinen cost ende moysel met sinre familien, elcs

daeghs vj sch. gr., quam xviij sch. gr., ende de vors. Laureys

Volkaert , hooflman vanden anderen scepe , met siinre familien

,

elcs daeghs iiij sch. gr. , quam xij sch. gr. vlms. Item , de deken

vanden ouden scutters ende de deken vanden jonghen scutters

,

elc met sinen cnape , hadde elcs daeghs xx gr. vis. , quam x sch.

gr. vlms. Item, xv ghesellen vanden ouden scutters ende vij

ghesellen vanden jonghen scutters, hadden elc van hen sdaeghs

X gr. vlms., dat quam ij <i? xv sch. gr. vlms. Item, de deken

vanden sciplieden ende de deken vanden vischcoepers , hadde

elc met sinen cnape , elcs daeghs xij gr.
,
quam vj sch. gr. vlms.

Item, xj ghesellen vanden sciplieden ende xj ghesellen vanden

vischcoepers, hadden elc van hen elcs daeghs viij gr., dat quam

ij ^ iiij sch. gr. vlms. Item, Jan Pieters zone, ende Pieter

Arnds zone , sliermanne vanden vors. tween cogghe scepen

,
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hadde elc vao hen vore hare scip, cost ende arbeyt met haren

veynoets (i) xx sch. gr. vims., quam xl sch. gr. vlms. Ilem, Claus

de Hart, die raet siinre barke mede voer, omme af ende ane

ie vaerne daers te doene was, hadde iiij sch. vj d. gr. vlms.

Item, vanden soepen te rekeue met planken, omme daer op te

stane ter weren , hadde mens te doene ghehadl , dat coste iiij sch.

X d. gr. vlms. Item, datmen dede maken twee wympele metter

stad wapenen, omme op de scepen te settene, daermen toe cochle

iiij ellen bocraens, coste elke elle te vrouwen Blocscoenmakers

viij gr., quam ij sch. viij d. gr. vlms. Item, Andries de Cuypere,

pingerer, die de stad wapene daer in pingeerde ende van ziluere

scoet, hadde vore sijn ziluer ende warken ij sch. gr. vlms.

Item , van manden ende coruen , daermen de dondercloete ende

tghescutte in te scepen droegh ende weder vuten, ende van

stroe , coste xvj gr. vlms. Coml al tsamen van desen gheleydeue

X <S iiij d. gr. vlms.

Rekeniog van 1404.

N. 3. — Dat men opt kerckhof coopmanschap doen mach,
gegeven den 31 Moert U48 (Bladz. 193).

Uniuersis presentes litteras inspecturis lohannes de Burgundia

,

Dei gracia , Episcopus Cameracensis et Comes Cameracesii

,

Salutem in domino. Cum
, prout ex relatu fidedignorum

, precipue

honorabilium virorum multum nobis in Christo dilectorum Scul-

teti , Amanni , Burgimagistrorum , Scabinorum et Consulum opidi

Antwerpiensis, nostre diocesis, didicimus iam nostro et prede-

cessornm nostrorum temporibus, eciam pro communi questu, com-
modo , vtilitate et profectu dicti et aliorum opidorum diuersorum

atque villarum, ymo pene totius orbis diuerse utriusque sexus

persone ad dictum opidum Antwerpien. accedant et proficiscantur

pro mercandisiis, mercimoniis et negociis ipsorum in nundinis,

(I) Feyn-out, veyn-noot , ven-noot, veyn-gnoot. — gezel, ambt-
genoot. KlUAEN.

que ibidem bina vice dumtaxat singulis in annis (leri consueuere,

ex multis mundi partibus suas ipsi mercandisias et singulorum

mercium genera in atrio, loco quidem sacro et contiguo ecclesie

collegiate beate Marie dicti loei. exercere, vendere, alienare et

iractare c(»nsueuerint et adhuc dietim temporibus ad hoc ordi-

natis faciant. Nobisque ab eisdem exponentibus fuerit et sit

humiliter ac magna cum instancia supplicatum, quatenus inantea

in loco predicto superius nominatos fieri contractus in paciencia

tollerare vellemus atque dignaremur. Quodque dum in dicto

opido quacumque occasione cessus a diuinis, nisi ipsi supplicantes

culpam seu occasionem prebuisRcnt maleficio, cur cessus huiusmodi

de iure, consuetudine aut statutis synodalibus aut prouincialibus

poni debeat indictus, aut positus fuerit, illam dilectus noster

decanus christianilalisloci, pro tempore exislens , aut eius vice-

decanus pro termino quindecim dierum relaxare posse deberet

absque denegacione, et curatis ecclesiarum nostrarum ibidem

mandare quod ipsi termino quindecim dierum penden, resumere

possent et diuina inibi in Dei laudem celebrare. Hinc est quod nos,

prout nostro incumbit pastorali officio, vlilitati, tranquillitati ac

profectui populi maxime subdilorum nostrorum prospicere et pacien-

ciam huiusmodi prcdecessorum nostrorum , ne nouitates inducere

videamur sequi volen. Et attendenles, loco predicto, licet sacro,

nuUum alium in dicto opido ad merces tanlas relocandas esse

aptiorem, in nullaque predicli opidi parte alia ipsas relocari

commode posse; quodque locus ipse Antwerpien. qui inter cetera

loca diocesis nostre insignis est a loco sedis nostre ,
quem adire

processus relaxacione oporteret, valde distat : ex quo tempore

medio, magna populi existens in dicto opido multitudo diuino

cultu frustraretur, in paciencia tolleramus vt temporibus infuturis

nundine huiusmodi ut prefertur, ut teneri solite sunt obseruenlur,

et merces ac mercandisie inibi traclentur et exerceantur; prohi-

bentes nichilominus , ne sub vmbra huiusmodi tollerancie fiant

ibidem concubitus, ex quibus atrium ipsum poUuatur aut presumi

possit esse poUutum. Quodque decanus noster predictus, aut eius

vicesgerens pro tempore existens, cessus a diuinis dum in dicta
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opido indiclus aut positus fuerit , ad stalim postquam super hoc
ex parte prefatorum supplicantium fuerit requisitus , ad lerminum
predictonim quindecim dierum el non vlira, dummodo etiam, ut
prenarratur, occasionem seu culpam ipsi supplicantes non pre-
buerint

, relaxare possit atque debeal absque denegacione : man-
damus igitur et districte precipienles dilecto noslro decano
christianitaiis Antwcrpiensis aui eius vicesgerenti pro tempore
existenti, ac aliis nostris ibidem ofiSciarum presentibus et futuris,

qualenus eisdem supplicantibus huiusmodi gratia frui et gaudere
permittant pacifice et quiete, quodque cessum a diuinis, dum in
dicto opido indiclus aut positus fuerit, ad stalim postquam super
boe ex parte eorumdem supplicantium requisili fuerint, seu eorum
alter fuerit requisitus, ad lerminum prediclum quindecim dierum
relaxent, el diuine laudis organa inibi resumi faciant el procurent;
ipso lamen cessu post quindecim dierum lapsum lerminum , nist

ipsi supplicantes eius ammocionem aut malefactorum
, qui causam

cessui dederinl liberationem procuraueril ; in suo robore perman-
suro et duraturo iureque noslro contra perpelralionis el alias

in omnibus scriptis saluo. In cuius rei testimonium bas presente»
lilteras signo secreiarii sigillique noslri apposilione fecimus et

mandauimus communiri. Datum Bruxelle , anno Domini m.° cccc.
xl octauo, penullima mensis marlii post passcha.

Groot Pomp, Priv, Boeck, fol. xliiij.

N. 4. — Nalezingen over de Jaermarkten (Bladz. i9i-193).

Op bet stadsarchief (lade O, n. 321) is thans nog eene charter
voorhanden van Koning Philips II, gedagteekend 19 July 1571,
en waerdoor werd bekrachtigd eene andere charter, in 1517 door
Keizer Karel gegeven. Deze laelsle was belrekkelyk lol den rid-

derlol, joktol en wage te Antwerpen; en daerby was bepaeld, dat
niemand ten tyde der jaermarkten meer dan 100 pond mogt
wegen, en in andere tyden des jaers meer dan 50, alvorens eene
schadeloosstelling ten behoeve der tolpachlers te hebben betaeld.

Hel stellen der kramen voor de jaermarkten geschiedde niet

altoos zonder tegenspraek : herhaelde malen poogden de Ambt-

mans, en inzonderheid Godfried Sterck, omtrent 1560, er zich

mede te bemoeijen. Daervoor beriepen zy zich op zeker plakkaert

van 14 Maert 1467, dal aen eenieder verbood, in de vrye jaer-

markten , zonder des Ambtmans toeslemming , kramen opleslaen

,

terwyl een ander plakkaert van Bloeimaend 1550 bepaeld had , dat

de stralen en markten in alle sleden den Hertog toebehoorden.

Maer de Ambachten , tegen welke het eerste argument byzonder

gerigl was, antwoordden, dat het plakkaert van U67 te Antwerpen

nimmer was afgekondigd geweest , ten gevolge van hunne uildruk-

kelyke aenkanting. Wat aengaet het plakkaert van 1550, de Stad

en het Kapittel , legen welke men hel inzonderheid wilde doen

gelden, deden opmerken, dat hetzelve te Antwerpen niet toepas-

selyk was, als slrydig zynde met de charter van Jan 11, van den

jare 1511 , waerdoor aen de Stad werd gegeven al dat sie beuest

ende bemuert had , of namaels beuesten ende bemueren zoude.

Onder de herlogelyke plakkaerten in hel stuk der Jaermarkten

uitgevaerdigd , en welke te Antwerpen hunne toepassing vonden

,

behoort dat van 31 Augusly 1608 , waerby hel houden van zulke

markten op de zondagen werd verboden. In 1758 werden de jaer-

marktkramen met toestemming des Ambtmans van de Hand-

schoenmarkt naer de Beurs overgebragt (Beschryving van Antwer-

ften, bladz. 47). In 1762 werd de oude verlenging van veertien

dagen door bel Magistraet afgeschaft (Ibidem, bladz. 59). Op dit

tydstip waren onze jaermarkten nog bezoekenswaerdig. xMlerlei

nieuwe en kostbare koopwaren werden daer ten loon gesteld.

Wel is waer, dat handel en nyverheid het overige des jaers

genoegzaem stil stonden. De winkels hadden uilerlyk niets byzon-

ders, dat der openbare aendachl kon wekken; en onze winkeliers

geraeklen niet in schulden door het kwislen van mahonyhout,

marmer , brons , spiegels en verguldsels. Tegenwoordig zyn onze

jaermarkten nauwelyks schaduwen van hetgeen zy vroeger waren.

Na sedert hel begin dezer eeuw achtervolgens te zyn geweest op

S. Jorisplein, de Groenplaels en de Groote Markt, zyn zy sedert

eltelyke jaren op hel Burgtplein gekomen.
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N. 5. — Reglement over het houden en beryden der huer^

poerden, van 24 October 1427 (Bladz. 196).

Overmids dat de goede knaepen ghemeynlic bynnen der stad

van Antwerpen huerperde houdende, den Burgemeesteren, Sce-

penen ende Rade van derzelver stad te kennen gegeven hebben

,

dat hen haer huerperde dicwile onredelic ende ontemelic afgereden

worden , daer aen dat zy dagelix grote scade liden , ende oio dicwile

der zeluer stad groot moeysel ende veruolgh daer omme aen doen.

Ende is oio menichwerf mids dien inde voirs. stad groot gebree

van huerperden, daer mede dat die poirteren ende oio deghene

die van der stad wegen dicwile onuerzien riden moeten
, grolelic

ontrieft zyn , oitmoedelic biddende ende begherende dat men hen

bier op eenigen redelike voeghe ende ordinancie ordineren ende

verleenen wonde : soe eest dat opten dach van heden , Burger-

meesteren ende Scepenen voirs. alsulke poente ende ordinancie

geordineert ende ouerdragen zyn, opte voirgen. huerperde ende

den voirs. goiden knaepen ghemeynlic verleent, als hier nae

volghen ende beschreuen staen. Inden yrsten is geordeneert dat

zy van nv voirdane hebben zullen twee goide knaepen , die waer-

deerders zullen siin vanden huerperden bynnen der zeluer stad,

ende die hen ten besten dair af verstaen zullen ; ende dat dese

waerdeerders elke maent van huyse te huyse omme gaen zullen

,

daermen huerperde houdt, ende op haren eet, die zij allytdaertoe

gedaen zullen moeten hebben , dezelue huerperde warderen , wat

zij opten dach dat zise warderen , weert siin moghen , ende daer af

zullen zij hebben van eiken huyse onder hen beyden te zaemen,

daermen huerperde houdt , eenen groeten gemeyns payments voer

haren arbeyt. Tot welken waerdeerscap , nv ter tyt, by ouer-

draeghe ende goedduncken vanden voirs. gemeynen knaepen

gestelt zyn Wouter vander Byest , de maerscalc , ende Coenraert

Wesluaelinc , die hoeren eet hier toe gedaen hebben in presencien

van Clause vander Eist, Burgermeester op desen tyt, die hen
Janne vanden Werue, Amman tAntwerpen, ten heyligen liiflic

gestaeA is. Item , is voert overdragen dat men van nv voirdane

de morderige perden, ende die den ridegen worm hebben (1), ende

de scorfde perden , in de drencken bynnen der voirs. stad gelegen

niet drencken en zal, want ander goider manne perde daer af

onbesmet zijnde, daerby geschent worden. Item , voert doe wan-

neer eenige perde thuys bracht werden, ende de huere daeraf

verschenen is, dat de ghene dien tvoirs. huerpert toebehoerde,

tselue pert niet aenueerden en zal, alsoe verre alst misreden is,

het en waere by consenie vanden voirs. wardeerders ; mer het is

ouerdragen dat de ghene, die vander voers. stad weghen riden

zullen ouer tijt , elx daighs niet meer van eenen huerperde geven

en zullen dan vj groete ghemeyns payments. Ende men en zal

gheen perde warderen beneden sesse vranxe croenen weert zynde.

Endé werden eenige huerperde doot ghereden , die salmen betalen

nae prise vanden wardeerders , ende de huere daer af, van alsoe

menighe daghe als tot dat men de wete daer af doet. Item, is

voert ouerdragen ende gheordineert, dat elc man of wijf, die van nv

voirdane huerperde houden wille, den gheselscap ghemeynlic

geuen zal van incomen , een ghelte Rijns wijns ende een gans.

Ende soe wie van allen dese voirs. punten ter contrarie dade, dat

die verboeren zoude, alsoe dicke alsment beuonde, sesse oude

groete , in drien te bekeeren , deen derdendeel daer af den heere

,

tdander der stad, ende tderde den wardeerders metten ghemeynen

gheselscap. Dit was gedaen int jaer ons heeren , als men screef

m. cccc ende seuenentwintich , xxiiij dage in Octobri.

Oudt register metden berderen, fel. e. xviiij.

N. 6. — Privilegiën der Oosterlingen in S, Michielsabtdy

bewaerd (Bladz. 210).

Int jaer ons heeren dusentich vierhondert ende viuentwiniich

,

opten anderen dach Octobris , so wart ouerdragen by Borgermees-

teren, Schepenen ende Raed vander stad van Antwerpen, also

die selue stat wille hadde te gane ende ghinc lotter commen,

(!) Rijdigh zijn.— Equire, coitum appetere : dicitur de equis. Kiuaen.

i^
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daer in ligghen sommighe priuilegien den Oesterlinghers toebe-

hoirende, dewelke rusten int godshuys van Sinle Michiels : waert

also gheboerde dat tselue godsbuys in eenighen ondanck of last

daer af quame, omme dat men gedoechde alzulke visentacie

bider stad daer af gedaen, oft diemen in loecomenden tijden

also doen mochte, dat dat die stad verantwoorden souden op
horen last, ende tselue godsbuys daer af ongbemoeyt bouden,
sonder argbenlist. Ende omme dies willen datmen dit altyt ter

memorien bebben soude, so es dit gheregistreert inder stat

register. Gedaen int jaer ende ten voirs. dagbe. G. Pot.

Cartularium S. MichaelU, fol. c. xxvj.

N. 7. — Gifte van een huis oen de Duitsche Hanze,
in 1468 (Bladz. 210).

Aen den gbenen die dese jegenwoordige letteren sullen sien oft

hooren lesen, Burgemeesteren, Scepenen ende Raide der stad van
Antwerpen, saluit ende alle vrientscap. Alsoe mids zekeren twisten

ende gbescillen , die een wile tijts wtgestaen ende gehangen hebben
tusschen den eerbaren ende wijsen den Alderluden ende ghe-
meenen coopman vander duytscher hanze, ter eenre, ende ons,

inden name der voirs. stad, ter andere zijden, dair op zekere

tractaten ende minlike vereeninghe ouercomen ende onlangs
gheslolen zijn , na inbout vanden openen bezegelden brieuen dair

af ghemaect, die dat naerder verclaren. Soe eest dat wij dien

nauolgende, ende om alle vrintscap ende eendrachticheit tusschen
den voirs. Alderluden ende coopluden ende ons tonderhoudene,
ende opdat deselue Alderlude ende de gemeyn coopman vander
hanzen voirs. te meer ende te bat geneycht moeghe wesen, de
voirs. stad in bueren personen met haren goeden ende cooment-
scapen te visiteerne , ende de communicatie vander coomentscap
inden vryen jaermercten alhier ende oic dair buyten te hanterene,
hebben den seluen Alderluden , coopluden ende der gemeender
oacien vander hanzen voirs. gegunt, gegeuen ende opgedragen,

gonnen
, geuen ende met desen jegewoirdigen brieue dragen op

Ier voirs. nacien behoef, erffelic ende eeuwelic te besittene ende te

gebruykene, een huysinge metten ouerganghe, houe, plaetsen, stal-

len, gronde ende met allen datier toebehoort
, geheelen de Cluijse,

ghestaen aen de Corenmerct, tusschen den huyse geheelen den

Odeuaer, aen deen zyde, ende den huysinge geheelen den Esel,

ende de erue vander huysingen geheelen den Rooden Schilt, aen

dander zijde, comende achter roelien voirs. stalle, aen de erue

vander huysingen
,
geheelen den Moerboom, inde Hoochslrale ghe-

staen , gelyc wij de selue huysinge met bueren loebehoorlen voirs.

onlangs leden hebben doen coopen ende vercrigen Ier voirs. stad

behoef, by Janne van Mechelen, ende Willeme van Riethouen, Rent-

meesteren der voirs. slad op desen lijt, teghens Jouffr. Marien Ruych-

rocx vanden Werve , wedewe wilen Jan Kiekens, ende den erfgena-

men des selfs wilen Jans, na inbout vanden Scepenen brieuen die

daer af zyn, ende die wij der voirs. nacien mede ouergauen; welke

voirs. huysinge, geheelen de Cluijse, met alle bueren loebehoirle,

wy opdragen met verihidene ende claerlic quytschelden lelken

daghen ter seluer nacien behoef, met alle den rechte dat wy daer

ane hadden ende houdende waeren. Ende gelouen hen dalte waerne

ende te claerne los, vrij ende quile van allen commere ende calan-

gien sonder argelist. In kennissen der waerheit, soe hebben wy

den zegel ter saken der voers. slad van Antwerpen aen desen lelie-

ren doen hangen. Gegeuen den vierden dach dermaent van Meye,

int jaer ons heeren duysent vierhondert acht en Iseslich.

Groot Pap. Priv. Boeck, fol. cc. xxij.

N. 8 — Tractaet van de Engelschen met de stad Antwerpen ,

gesloten op 8 January 1502 (Bladz. 342).

Universis et singulis presenles litteras inspecturis et audituris.

Nos Robertus Drayton , Gubernator, Wilhelmus Egerton , lohannes

Bemard et Thomas Aleyn, mercatores nacionis Anglie et tamquam

per eandem nacionem depulati , ex una , Burgimagistri , Scabini et

Consules opidi Antverpiensis , nomine incolarum et subditorum

eiusdem opidi , parlibus ex allera , Salulem cum noticia veritatis.

Cum inter nos partes predictas super nonnullis controuersiis

,

DEEL ni. 79
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differenciis, questionibas et difficultatibus aliquamdiu commii-

nicatum et tractatum fuerat, tandem , muluo consensu tam dicti

Gübernatoris quam maioris partis mercatorum naciouis Anglicani,

quam etiam dictorum Burgimagistrorum, Scabinorum, Consulum,

incolarum et subditonim eiusdem opidi , conuentum , concordatum

et conclusum est, vt sequitur.

In primis , inter nos dictos mercatores Anglie et prefatos Burgi-

magistros, Scabinos et Consules conuentum, concordatum et con-

dusum est, quod processus in iure, habitus inter Wilhelmum Mon-

geham , mercatorem Anglie, et lohannem Pels, complices et socios

suos , necnon processus, habitus inter Wilhelmum Bele, Anglicum

,

et Nycholaum longhelinck, per Burgimagistros, Scabinos et alios

Icgisperitos Antuerpienses, plene et mature reuidcbuntur, et eisdem

mercatoribus Anglie, secundum formam articulorum et priuile-

giorum mercatoribus Anglie concessorum , infra quadraginta dies

proxime sequentes post conclusionem in causa , per eosdem Bur-

gimagistros et Scabinos iuslicia cum effectu ministrabitur.

Item, omnibus et singulis mercatoribus Anglie aliquas actio-

aes, querelas aut causas extra datam tractatus intercursus inter

illustrissimos principes dominum Regem Anglie et dominum

Philippum, Archiducem Austrie, initi et contract!, se habere

pretendentibus , iidem Burgimagistri et Scabini infra quadraginta

dies proxime sequentes post conclusionem in causa, iusticiam

cum effectu ministrare tenebuntur.

Item , conclusum est quod , si pro parte dicti lohannis Pels ac

sociorum et complicium suorum , aut pro parte Nycholay longhe-

linck, a decreta aut sentencia, in causa predicta per Burgimagistros

et Scabinos ferentes, ad Curiam domini Archiducis supplicatum aut

appellatum fuerit , tune prefati Burgimagistri et Scabini se partem

cum dicto Wilhelmo Mengeham et Wilhelmo Beke facient, et dictum

appellacionem siue supplicacionem expensis opidi Antwerpiensis

,

Tsque in plenam et perfectam conclusionem et determinacionem

eanimdem appellationum siue supplicacionum diligenter et cum

effectu prosequentur ; et hoc idem facient dicti Burgimagistri et

Scabini in causis omnium et singulorum mercatorum Anglicorum

contra vim , formam et effectum priuilegiorum eis concessorum in

futurum conueniend. aut molestand.

Item, conuentum, concordatum et conclusum est, quod in

omnibus et singulis actionibus criminalibus et aliis causis ,
que-

relis et demandis, quas mercatores Anglici versus Petrum Dantyn

de Antwerpia habent, per dictos Burgimagistros et Scabinos

Antifverpie sine quacumque delacione , cessantibus fauore , fraude

,

dolo et machinacione, iusticia ministrabitur.

Item, conuentum est, quod pro parte Theodrici de Cuyck,

pridem vice sculteti (1) , fiat reslitucio trium librarum et decem

solidorum monete Flandrie Petro Birchewod aut suis deputatis.

Et quod per publicas proclamaciones in locis publicis et consuetis

precipiatur quibuscumque in opido Antwerpiensi aliqualem moram

facientibus, quod de dicto Petro, ratione alicuius maleficii per

eumdem ante hoc fieri preteusi , nee de aliquo mercalore Anglico

vUa verba diffamatoria aut inhonesta, sub pena correctionis et

bannicionis, loquantur publice aut priuatim.

Item, conuentum est, quod mercatores Anglici tam presentes quam

futuri , tempore nundiarum Antwerpiensium , aut etiam extra nua-

dinas, tempore tamen residencie nacionis Anglicane, ibidem iuxta

priuilegiorum eis indultorum omnimo libere erunt a solucione qua-

rumcumque assisiarum pro vino , cereuisia et aliorum liquorum

quorumcumque potabilium. Et preterea pro sufficienli exoneracione

earundem assisiarum sufliciat sola billa siue scriptura manu Güber-

natoris dicte nacionis Anglicane aut eius deputati , seruitoribus et

receptoribus dictarum assisiarum tradenda et deliberanda, absque

eo quod pro dictis vinis, cereuisiis aut Hquoribus ad aliquem Bur-

gimagistrum, Scabinum , Gubernatorem , aut officiarium dicti opidi,

dicti mercatores aut eorum aliquis uenire aut mittere teneantur.

Item, conuentum est quod, quantum attinet ad mercatores

Anglie, racione solucionis de la Crane, dicti mercatores Anglie

omnibus et singulis futuris temporibus gaudebunt priuilegio eis

(1) Die Theodoor van Cuyck is op onze lyst der ambtmans niet

opgenomen geweest.
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concesso de data anno domini millesimo quadringentesimo qua-

dragesimo seplimo, die duodecima Augusli , et iuxta formain

eiusdem priuilegii et non ultra soluere lenebuutur.

Item
, conuentum est quod , a mercatoribus Anglie

, presentibu»

aut ab eorum successoribus , racione alicuius salui conductus,

vulgariter dicti der stad geleyde, pro eorum nauibus, mercibus
aut aliis rebus onuslis, per Burgimagistros , Scabiuos, Cousules

aut alios officiarios quoscuinque dicti opidi Autwerpiensis , nichil

omniao petetur aut exigelur.

Item, conuentum est, quod dicti mercatores Anglie, tam presen-

tes quam futuri , sine quacumque raolestacione , inquielacione aut

perlurbacione, vsu doraorum siue penorum aut opellarum, in platea

dicta de Bullinckslrale, alias de Wolslrale, iuxta formam traciatus,

facti anno millesimo quadringentesimo nonagesimo nono, libere

gaudebunt; vbi tamen mercatores Anglie, iuxta traclalum de data

predicta, in qualibet nuudinarum Antwerpiensium hospitibus suia

pro dictis domibus in moneta Flandrie soluere et satisfacere tene-

bantur : perpetuis futuris temporibus dicti mercatores Anglie hos-
pitibus suis nullo modo iuxta valorem siue eslimacionem pecunia-
rura siue librarum Flandrie, sed iuxta valorem et estimacionem
librarum siue pecuniarum Brabanlie soluere tenebunlur.

Item, conuentum est, quod dicti mercatores Anglie et successores
8oi perpetuis futuris temporibus , in vsus et vlilitatem suos et suc-

cessorum suorum, eisdem modo, forma, priuilegiis et condicionibus,

quibus habent principalem domum nacioni Anglicane concessam,
habeant etiam duas domos silualas iuxta portam borealem apud
plateam vulgariter dictam de Gierickstrale (sic). Ila quod liceat

dictis mercatoribus et successoribus suis easdem domos funditus

destruere et demolire aut de nouo erigere et edificare.

Item, conuentum, concordaium et conclusum est, quod Bur-
gimagislri

, Scabini , Consules et Opidani Antwerpienses , et

successores sui diclo Gubernatori aut eius successoribus, vel

thesaurariis siue thesaurario dicte nacionis Anglicane, aut eorum
depulalis mille florenos renensis monete, currentis ad valorem
quadraginta grossorum monete Flandrie quolibetfloreno estimando,

modo et forma subsequenlibus soluent aut solui facient. Videlicel,

ducentos florenos in nundinis pentecostalibus ,
proxime post datam

presentium fuiuris. Ilem, ducentos florenos in nundinis Sancti

Bauonis tune proxime sequentis, et sic de nundinis ad nundinas

Antwerpienses ducentos florenos , vsque ad solucionem pleuariam

mille florenorum reuensium, modo el forma predictis soluere per

presentes tenebuniur.

Item, conuentum est, quod principales Gubernalores dicti opidi

Autwerpiensis, in flumine siue aqua iuxta Ouiserweele, in nauibus

et schaphis, decenter et honeste apparalis, Gubernatori ac mer-

catoribus dicte nacionis Anglicane venientibus ad proximas

nundinas Antwerpienses, obuiabunt et eosdem ab Oulserweele

vsque in locum siue mansum mercalorum Anglicorum in Ant-

werpia serualum honorifice ducent.

Item, dicti mercatores Anglicane et eorum successores, ad

oranes et singulas futuras nundinas Antwerpienses, tam penleco-

slales quam Bauonienses, saluis semper eis priuilegiis, tractatibus,

libertalibus, consuetudinibus, sub quacumque verborum serie ante

hec quoquo modo illis concessis et indultis, ac omnibus et siugulis

in presenli iraclatu eis promissis, inuiolabililer obserualis et

custodilis, cum bonis, rebus et mercandisiis suis venire tene-

buntur. Omnibus fraude et dolo in premissis seclusis. In cuius

rei testimonium nos Robertus Diayton, Guberuator, Wilhelmus

Egerlon, lohannes Bernard et Thomas Aleyn , mercatores nacionis

Anglicane, pro nobis et nominibus quibus supra, sigillum dicte

nacionis Anglicane, et nos Burgimagislri , Scabini et Consules

opidi Autwerpiensis anledicli , pro nobis et nominibus eliam

quibus supra, sigillum ad causas eiusdem opidi presenlibus litteris

duximus apponendum. Aclum anno Domini millesimo quingen-

lesimo primo, mensis lanuarii die oclauo sceundum stilum

scribendi in curia Domini ducis Brabancie. Sic signatum : By me

Robard Draylon, gouerner, By me Willem Egerton, By me Jehan

Bernard , By me Thomas Aleyn , By my Willem Draeck ,
Burger-

meester, En by my Gielis de Schermere, Burgermeester.

Groot Pamp. Priv. Boeck, fol. ccc. xxxvij verso sqq.

rr
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ANTWBRPSCHE MUNTEN.

Chronologische rangschikking der te Antwerpen geslagen mun-
ten, van de vroegste tyden tot het einde der XV.® eeuw,
volgens noticie, opgesteld en medegedeeld door den Heer
A. J. Everaerts te Leuven; met aenwyzing der verzame-
lingen , uit welke de afbeeldingen zyn genomen , en byvoe^
ging dergenen die in den tekst van ons werk niet zyn
opgenomen geweest.

Van de jaren 1200 tot 1261.

N. 1. De Denier, vertoonende een toren of kerkportael tusschen

twee torentjes
; en op de keerzyde een kruis , gekantonneerd

met vier bolletjes, binnen het randschrift weps
(-4. J. Everaerts, te Leuven),

2. De Myt, ook met een toren; maer op de keerzyde een plat

kruis, gekantonneerd met vier bolletjes en vier ringen (Idem).

N. 5. Eene andere Myt, verschillend van de voorgaende.

4. Eene andere Myt met dezelfde afbeelding , en op de keer-

zyde een plat kruis, gekantonneerd met de letters A N tus-

schen de bovenarmen des kruizes (A. J. Everaerts).

5. Eene andere Myt met dezelfde afbeelding; maer op de

keerzyde een plat kruis, met de letters B A T I tusschen

de armen (De Coster, te Heverlé).

6. Eene andere Myt, onderscheiden op de keerzyde door het

teeken X (A. /. Everaei-ts).

7. Eene andere Myt , voerende op de keerzyde X (De Coster).

8. Eene andere, geteekend jN<tej (F. Verachter, te Antwerpen).

9. Eene andere, letterloos (Idem).

Jan ï. — 1261-1294.

10. De Denier, voerende een schild met den leeuw, in het rand-

schrift : Dvx brabantie; en op de keerzyde een kruis doorsny-

dende het randschrift : mon eta ant wp. (A. /. Everaerts).
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N.11. Andere DeDier, met schild als voorgaende tusschen delet-

ters D. V. X , aen de drie zyden van het schild ; en op de

keerzyde een dubbel kruis met de letters A N T W in de

boeken (De Cosler).

12. De Groote, voerende het schild als voorgaende, met het

omschrifl : ^ . . , . neta . . . verpie; en op de keerzyde

een kruis, in het dubbele randschrift i^i iohannes dvx;

buitenwaerts . . . domini . . . benedictvm (Idem),

15. De Sterling of zilveren denier, afgebeeld op bladz. 146, II."

deel, van onder (Idem).

ox o

II. De kleine Groote (billoen), in het midden geteekend 3VX
o 3 o

met het randschrift : ifi moneta dvpl ; en op de keerzyde een

gelelied kruis, in het randschrift : Üindwerpie (Idem).

N.Io. De Groote met de banierdragende ridder, hebbende voor

randschrift : ^ iohannes dvx brabantie; op de keerzyde

staet een kruis met het binnenrandschrift : !£ signvm crvcis;

en buitenwaerts : jfj moneta : antwerpiensis (De Cosler).

16. De Groote met het kerkportacl, verschillend van dengenen

dien wy op bladz. 147 II." Deels hebben afgebeeld (\) : deze

voerende in het binnenrandschrifl : ]^ brabantie dvx, en bui-

tenwaerts : HJ nomen : domisi : nostri : sit : besedictvm (Idem).

Jan II. — 1294-1512.

17. De Groote of antwerpsche Schild, hebben wy op bladz. 146

II.° Deels afgebeeld (F. Verachter).

(1) Van dit stuk zagen wy in het kabinet van de heeren gebroeders

Geelhand. een koperen exemplaer, by onze wete het eenigsle in zyne

soort. Zou dit nu eene valsche munt van den tyd geweest zyn? Zou

het in den omloop als een onderdeel van den (zilveren) Groote gegolden

hebben? dan ware zyue groote zeldzaemheid slechts aen de onwaerde

der stof toeteschryven.
80
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Jan III. — 1512-1355.
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N.18. De zilveren Engelsche, afgebeeld op bladz. 144 des 11."

Deels, hebben wy aldaer tot de regering van Jan I betrokken,

en Tolgeus een exemplaer uit het kabinet van de heeren

Geelhand afgeteekend. De heer Everaerls heeft ons eeue aftee-

kening medegedeeld uit het kabinet van den heer De Cosler.

19. De anlwerpsche Schild (zilveren munt) hebben wy op bladz.

145 des II." Deels volgens Ghesquière gegeven. De heer

Everaerts heeft ons nadien dezelve naer een stuk uit zyn

eigen kabinet afgeteekend (1).

(1) Er werden ook gouden Schilden te Antwerpen gemunt, waervan

de Kanonik A. Heylen, in zyne verhandeling van hel jaer 1787, blz. 18,

zegt, dat hy noch gehalte , noch gewigl heeft kunnen ontdekken , bewy-

zende intusschen uit eenen brief van bet jaer 135i, dat dezelve alhier

onder Jan lil geslagen werden, zoo als wy ook iu eenen schepenbrief

van 1336 aentreffen : « eenen anlwerpscben guldencn penningh Isjaers,

» diemen heet scild
,
goet ende custbaer van goude, gheteekent metten

» viere leewen. » De gemelde schryver deelt ons in zyne verhandeling,

bladz. 19, nog de volgende aenieekening, betrekkelyk deze munt, mede

uit een oud Hs. : « Ludovicus de Bavaria IIll, Imperator, indulsii et

» auctoritate cesarea concessit lohanni, huins nominis III, duci Bra-

» bantie, ut sub nomine eiusdem Imp. et armorum imperii iusigniis

» in oppido Antwerpiensi , posset facere cudi monetam auri , sicuti

» ipse dux lohannes eiusdem indulti vigore fecit ibi cudi per Falconem

» de Pistorio scuta aurea, que in vulgari theutonico Faucons schilde

,

sive Antwerpiche schilden, nuncupantur. » Men vindt het stuk be-

schreven in de Amusement numismatiques van den Graef de Renesse-

Breidbach, onder n. 810, doch verkeerdelyk onder Jan IV gebragt : op

N.20. De heiligt van den voorgaende (F. Verachter).

21. Groote, met een borstbeeld van voren (conventiemunt) heb-

ben wy, bladz. 184 des II." Deels, volgens het gevoelen

van andere penningkundigen, als munt van Eduard III

gegeven (Idem),

22. Kleine Groote met den leeuw (zilveren denier) ; zie bladz.

147 des II." Deels (Geelhand, te Antwerpen).

Karel de Stoute. — 1467-1477.

25. De S. Andriesgulden. Zie bladz. 249 dezes Deels (De Coster).

24. Het dubbele Vueryzer. Ibidem (Idem).

25. Het enkele Vueryzer. Zie bladz. 250 (Idem).

26. De Groote met den brabandschen leeuw. Ibidem (Idem).

Maria van Boürgondië. — 1477-1481.

27. De S. Andriesgulden. Zie bladz. 276 dezes Deels (Idem)

28. De kleine Groote. Ibidem (A. J.' Everaerls).

29. De Groote met dubbele M. Ibidem (Idem).

30. De dubbele Denier. Zie bladz. 277 (Idem).

51. De Denier. Ibidem (Idem).

32. Het dubbele Vueryzer. Ibidem en 249 (Idem).

53. Het enkele Vueryzer. Ibidem (Idem).

Philips de Schoone en Maximiliaen. — 1481-1492.

34. De halve Goudgulden. Ziè bladz. 297 (De Coster).

35. De dubbele Reael. Zie bladz. 298 (Idem).

de voorzyde namelyk , vertoont bet den gekroondeu Hertog op eenen

troon, hebbende in de regier hand een zwaerd en in de linker een

gevierendeeld schild met de vier leeuwen, met het randschrift :

» MONA : lOHis : DEI : GRA : BRABANCiE : Düc. ; en op de keerzyde een versierd

en gebloemd kruis in een' kring vaa spitsbogen, met het randschrift :

Si ïp'c : VNCIT : xp'c : regnat : xp'c : imperat. ; de aenwyzing zilver is daer

eene drukfout. Het stuk was van goud en werd aen den heer De Meyer,

van Gent, voor 60 franks toegewezen, welke ons eenen afdruk van het-

zelve heeft medegedeeld. l>e heer Everaerts ook heeft ons daervan de

teekening vervaerdigd, die wy hier hebben ingelascht.

m
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N.36. De halve Stuiver. Ibidem (Goddons).

37. Het Oord. Zie bladz. 299 (Idem).

38. Eeo andere halve Stuiver. Ibidem (A. J. Everaerls).

39. Het NegenmannekeD. Ibidem (De Coster).

40. De Denier. Zie bladz. 500 (Goddons).

41. De dubbele Denier. Ibidem (Everaerts).

42. De halve Reael. Ibidem (F. Verachter).

Philips de Schoone alleen.

45. De Philippusgulden. Zie bladz. 501 (.4. /. Everaerts).

Als eene belangryke bydrage tot ons muntwezen vergelyke men de

volgende evaluacie uit het cartularium der Karthuizers , met het

tarief dat wy in het II.' Deel , bladz. 501 uit ons Oud keurboek

hebben medegedeeld.

Dit is de valuwacbie vanden ghelde.

Een ^ pay. is een ouden gr. Ende als een oude grote waert is

V gr. br. ende een eng. , so is j sch. pay, v miten ende een

derdendeel van ener mite ; maer als een oude gr. waert is iij gr.

br., so is een sch. pay. iij s (1) miten.

Een sch. zwerten is iiij gr. br. ende xiij miten, als een pond

iwerte waert is xvij oud. gr. , ende d. oude groie v gr. ende

j eng. ; maer als de oude gr. waert is iij gr. br. , so is j sch.

zwerte ij gr. xiij mite.

Item , jx d. lou. maken enen ouden gr. , ende een oud gr. is waert

V gr. br. ende viij mite.

Item , j d. lou. is waert xiiij miten br. ende een vierendeel van

ener mite.

Item, ij d. lou. is waert j gr. br. ende iiij * miten.

Item, iij d. lou. f. (2) j gr. br. ende xviij miten ende drieuerendeel

van ener mite.

Item , iiij d. lou. f. ij gr. ende jx miten.

(1) De lezer zal zich herinneren dat wy deze s by de cyfers, in navol-
ging van het Hs. cyferteeken voor een Aaf/'bezigen. — (2) f. voor faciunt.

Item , v d. lou. f. ij gr. ende xxiij miten ende j
vierendeel van

ener mite.

Item , vj d. lou. f. iij gr. ende xiij s miten.

Hem, vij d. lou. f. iiij gr. ende iij miten ende j derdendeel van

ener mite.

Item , viij d. lou. f. iiij gr. xvj miten.

Item ,
jx d. lou. f. v gr. br. ende viij miten.

Een sch. lou. is waert vij gr. ende iij miten buten Antwerpen.

Een sch. lou. bynnen Antwerpen is waert iiij gr. br.

Een d. lou. bynnen Antwerpen is waert viij miien.

Ende iij d. lou. bynnen Antwerpen is j
gr. br.

Item, een oud gr. doet buten v gr. een eng. , bynnen iij gr.

j f? pay. i
oud gr.

jx d. lou. j oud gr.

j <i? zwerte xvij oud gr.

j sch. chijs ghels ij gr. br.

j
guld. hallinc ef. j chijs guld. fl. xij oud gr. : sic bynnen iij s.

ende buten v sch. iiij d.

i oud scild. xvj oud gr. : et sic bynnen iiij sch. ,
buten vij s.

iiij eng.

j heil. guld. iiij sch.

j Aernemsche Reynaldus guld. xiiij stuuers.

By schepenbrief van 20 October 1408 was aen het Karthuizers-

klooster op het Kiel gegeven « tsjaers erfelic sesse vranxe croenen

,

» goet ende custbaer van goude ende van ghewichte , of viertich

» vlaemsche groete vore elcke vors. croene gerekent, jaerliker

» ende erfliker rente. » Maer alzoo er naderhand geschil kwam

over de waerde, op welke iedere fransche kroon moest gerekend

worden, werd in 1491 het volgende vonnis gewezen :

Op tghescil geresen voer Amptman, Borgermeeslers ende Sce-

penen der stad van Antwerpen , lusschen den procurer vanden

Chartroisen, aenleggere, ter eenre siden, ende Janne vanden

Moere, verweerder, ter andere, aengaende der estimacien van

sesse gouden croenen die tgodshuys heeft op sekere goede den
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verweerder loebelioerende , gelegen te Wilrike, geheelen igoed

ter Heiden. Partien gehoeri in ai tgene dat sy aengaende desen

hebben willen seggen ende allegeren. Soe is byde voirs. Wethou-

deren vutgesproken ende ghelermineert, dat daenleggers selen

hebben eenentwiniich sluuers voer de crone, alsoe sy geploghen

hebben te heflen ouer Ixx oft Ixxx jaer , niet jegenstaende dat den

brief luydt veertich groten vleeras voer de crone. Aldus gedaen

des vrydaegs xij daghe in Auguslo, xiiij." eenennegentich jaer.

Aldus onderteekent : A. Blict.

Cartul. Carthuê.t fol. c. xiiij.

Int jaer ons heren ni. ccee ende xxviij , doen ontfingen wy van

onsen grontchijs van Kyel voir den ouden groten iiij gr., ghelyc

als heren Rentmeester van Brabant ontfinc ; raer in die stat en
gaf men mer iij gr. voir den ouden gr. Ende doen claechden

ons laten van Kijel ouer ons den heren vander stat, ende en
wouden gheen recht doen tot Kijel. Ende daer om toenden wy
veele goeder mannen vanden ouden scepen ons chaerteren ende
priuilegien onsen cloester, dyen wy hebben van Kijl. Ende inden

jair van xxjx opden sinxlenen auonl, dat was xiiij dagen in

Meye, toenden wy die selue chaerteren ende priuilegien in onsen
cloester den Burghermeesler Coslen Coelput ende Scepenen Claus

vanden Werue, die oude, ende Claus Aleyn. Item, der stat rent-

meester Gielys Damaes. Item, der stat drye secrelarisen Claus

Hoeuel, Meester Gielis vande Wynghaert ende Peter van Romen.
Int jaer ons heren m. cccc ende xxx , doen ontfinghen wi van

onser grontchijs van Kyel voer den ouden groten v groten
, ghelijk

als de heren van Brabant ontfinc; mer ons laten beclaechden

hem van ons den heren vander stat; mer si en creghen gheen
recht. Ende wi seyden hem toe , waer dat zake sijt met rechte

ons af wonnen voer den here, dat si nyet meer sculdich en
waren te gheuen dan men inder stat en gheeft , so soudent wi

hem al weder gheuen dat wi meer ghenomen hebben dan iij

grooten, gelyc men inder stat gheeft.

ISotabUia diverta domus Carthusiae.

BYLAGE P.

OPENBAER ONDERWYS.

^, \, — Brief van Mcolaus de Fontanis, Bisschop van

Kameryk, houdende hevel dat de benoeming van den

Scholaster aen het Kapittel toebehoort, gegeven in Juny

1^251 (Bladz. 501).

Nicholaus , Dei graiia , Camer. Episcopus , vniuersis presentes

litteras inspecturis salulem in Domino. Noveritis nos lilteras

viri venerabilis C. de Parewes, prepositi ecclesie Antwerpiensis

,

non cancellalas, non abolitas, non aliqua sui parte viciatas,

inspexisse sub hac forma : Vniuersis presentes litteras inspecturis

C. de Parewes, prepositus ecclesie Antwerpiensis, salutem in

Domino. Vniuersitati vestre notum facimus per presentes ,
quod

cum super iure Scolastrie ecclesie Antwerpiensis, inter Magistrura

Ilenricum (1), et quosdam alios suos electores, ex vna parte, et

Magistrum Arnoldum et ((uosdam sibi adherentes, eiusdem ecclesie

Canonicos, ex altera, quesiio uerleretur, et vterque in ipsa sco-

lastria se ius habere conienderet : proponebant Magister Nicholaus

et alii priores et seniores ipsius ecclesie canonici tolum ius

Scolastrie, seu conferendi regimen scolarum ad ipsum capitulum

plenarie pertinere, nee vmquam scolastriam factam seu institutam,

vel singulari persone collatam fuisse in ecclesia supradicta, et

quod in institutione Rectoris scolarum nunquam aliqua singularis

(1) Waerschynlyk Henricus Nose , die by de oprigting der dekeny lot

eersten Deken werd gekozen (Zie ons I.' Deel, bladz. 557); en die zyne

boeken aen de Predikheeren by teslaraente naliet (Ibid., bladz. -438).
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pcrsona ius aliquod pre aliis Canonicis habiicrat speciale. Sed

quumque alicui singulari persone a capitulo fuisse commissuin

,

VI de querendo rectore ydoneo et ipsura ducendo ad capitulum

pre ceteris essel soUicitus. Cui capilulum, quando placuit et sibi

uidebatur ydoneus, scolanim regimen conferebat ad annum,el

eum instiiuit ad regendum. In ciiius collatione reginiinis nullus

canonicorum allero potior erat, sieut nee in collaiionibus pre-

bendarum ; ex commissione lamen buiusmodi quidam quandoque

vocati fuerant inler ipsos scolastici ,
qui lamen in collatione

regiminis non fuerunt in aliquo poliores. Tandem ,
post multas

allercationes et liles dicti H. et Ar. magistri ac omnes et singuli

de capitulo prediclo voluntati ac beneplacilo noslro super iure

conferendi scolarum regimen in Antwerpia, se per omnia sub-

mittentes, promiserunt uostram super boe ordinationem seruare

,

prestito iuramento.

Nos itaque, audientes que dicie parles voluerunt proponere

coram nobis, et examinalis super hoc testibus diligenter, quorum

eüam recepimus iuramenta, habila deliberatione malura de pru-

dentum ac iurisperitorum consilio, ac de consensu el volunlale

omnium et singulorum de capitulo, duximus ordinandum : lus

conferendi regimen scolarum in Antwerpia , ad predicte ecclesie

Canonicos communiter perlinere debere. Vt autem predicta ordi-

natio nostra robur habeat firmitatis, presenles lilleras sigillo

capituli noslri Antwerpiensis fecimus roborari.

Actum anno Domini m.» cc." quinquagesimo. Mense septembri.

Nos igitur diclam ordinationem ,
prout superius est expressa

,

approbantes, auclorilate ordinaria confirmamus. In cuius rei

testimonium presentibus litteris sigillum nostrum duximus ap-

ponendum.

Datum et actum anno Domini m.« cc.» quinquagesimo primo.

Mense lunii.

Het origineel op hel provinciael archief,

op perkament met uithangende zege!

en tegenzegel op wil was, weinig

afgebroken.
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N. 2. -^ Bouw der papenschool in 1504 (Bladz. 502).

Allen den ghenen die dese letteren selen sien ende horen lesen.

Meester Hughe van den Cnocke, Deken, Arnout Pollaer, Canlere,

ende die capilele ghemeinlike van Onser Vrouwen kerke van

Antwerpen, saluit ende kennisse der waerheit. Wi doen v te

wetene dat wi willen ende willecoren vore ons ende vor onse

nacomelinghe , dat dat huus dat beghonnen es te makene ende

datmen volmaken sal, dat slaei op dit vorseide kerkehof, ane

dat huus dal onse gemeine es, dal men ghemeinlake heet der

papen huus, dalmen dat ewelike orboeren sal tote eenre scole

ende tole anders en ghenen siicken , ende sonder eneghen solre

daer in ie makene, behoudeleke alloes in dit vorseide huus, dat

eene scole sal sijn der kerken ende der capitelen recht, die

hier vorghenoemt sijn. In orconscape van desen dinghen ende

in kennessen van waerheiden , hebbe wi onsen zeghel ane dese

letlren ghehanghen. Die gemaect ende ghegheuen waren int iaer

ons heren alsemen screef dusentich driehondert ende viere,

des manendaghes na sente Bauen dach.

Rood Fluw. Priv. Boeck, fol. vj verso.

N. 3. — Herstelling van het Scholastersamht door het Kapittel

van O, L. Vrouwe, den 24." April 1480 (Bladz. 505).

Uniuersis presens scriplum visuris Decanus et Capilulum ecclesie

collegiale beate Marie Antwerpiensis, Cameracensis diocesis, salu-

lem in Domino cum noticia veritalis. Bone rei dare consultum

presenlis habet vile merilum, el elerne retributionis expeclare

noscilur premium. Super statu itaque ecclesie noslre prelibate

multiplici habilo iraclalu, reperimus quod ex suppressione et

exlinclione olim ofBcii scolaslrie , cuius tune scolaslicus pro

tempore ex ipso suo officio lenebalur dictare et scribere, seu

dictari et scribi facere priuilegia ecclesie et staluta capituli

buiusmodi ac omnes alias lilleras vel transcripla earundem , que

spectant et faciunl ad causas agendas, et ad negocia ec(lesie

DEEL UI. 81
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predicle cotidie procuranda. Habebal eciam dicliis scolasticus,

sub custodia sua speciali omnes litteras causaruui el negotiorum

prefaie ecclesie ad exhibendum eas in promplu, quandocumque

capitulum ppefalum eas habere volebat ad deliberandum et Ira-

clandura quid super hijs melius esset faciendum ;
prouidere eciam

specialiler babebat cum eodem capitulo, ne tune in antea error

fieret vel defectus in causis et liiibus prefate ecclesie legitime

prosequendis. Curam eciam habebal el regimen scolarum paruu-

lorum ; et de consensu et consilio capituli prouidere de magislris

sufficienlibus el ydoneis insolenlias et excessus tam diclorura

magislroruni quam eciam puerorum corrigendo. Ex quibus quidem

soppressione et exlinctione nos et ecclesia nostra , tum ob aliqua-

rum noslrarum decimarum, lerrarum, reddituum et prouentuum

nostrorum, necnou cenarum litlerarum scabinalium, quorumdam

quoque induitorum el priuilegiorum ac concordiarum , necnon

nonnullarum obligalionum el quilanciarum deperditionem, tum

eciam maxime ob scolarum, que ante scolastrie extinctionem

et suppressionem in maximo lunc fuenint vigore , desolalionem

,

ac scolarium paruulorum tam in moribus et habilu, quam in

liltera excessuum , insolenliarum el defectuum non correclionem

et reformationem , plura dampna , inconuenientia , deirimenla et

detractiones non modicas passi sumus. Cupientes igilur huiusmodi

dampnis, inconuenienciis, delrimenlis el delractionibus obuiare

,

et, ne ampiius conlingant, salubriter prouidere, nos Decanus

et capitulum ad hec capilulariler et in loco nostro capilulari

vocati et congregati, premissis pie consideralis , de noslrorum

omnium vnanimi el concordi consensu, dicium oflicium scolastrie,

tamquam simplex et seruilorium oiBcium , et non requirens

presbileralus ordinem , sed alias ex legitimis causis per nos

dumtaxat ammouibile sub oneribus predictis, ita tamen et sic,

quod ipse scolasticus non debeat nee poteril dictas litteras seu

aliquam ex eis extra locum capitularem asportare nee asportari

permittere, absque expresso consensu Decani et capituli huiusmodi,

nee earundem litlerarum copias cuiquam coiiimunicare , nisi el

quaudo opus fuerit pro honore et vtililate capituli antedicti,
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per vnum ex confratribus noslris concanonicis pro tempore exi-

stenlibus, et ad percipiendum grossos fructus suorum canonicatus

et prebende capacibus exercendum. Qui erii eligibilis ad hoc

per Decanum pro tempore et capitulum huiusmodi
, quique conli-

nuam apud ecclesiam nostram prediclam pro tempore residentiam

faciet persoualem, ita quod vltra quatuordecim ebdomadas con-

tinue vel interpolatim a festo naiiuitalis beaii lohannis Baptisle

vsque ad reuolutionem eiusdem festi nullalenus abesse polerit;

alioquin extunc el eo ipso vacet oiTicium antedictum , et alteri

ad hoc ydoneo per Decanum et capitulum, huiusmodi pro tempore

prouidealur de eodem , qui sollicitudinem gerat et diligenter

inlendat circa prefatum officium, de nouo ordinamus, erigimus

et instauramus. Et quia nullus sit qui huiusmodi officii gerere

velil sollicitudinem : preserlim cum labor sit multus, et ad idem

officium nulli perlineanl fructus aul prouentus; dignumque sit

et iuri consonum, vl consequantur stipendium, qui laboris im-

pendunt solatium, Capellaniam perpetuam, ad altare Sancti Thome,

in prefala nostra ecclesia silum , ad collalionem nostram ordinaria

auctorilate pertinentem, et quam pro nunc obtinel discrelus vir

Magister Michael de Beringhen
, qui ad hoc expresse per seipsum

consentil , cum per cessum vel decessum ipsius vacare contigerit

,

ipsi officio scolastrie, quantum in nobis est, iocorperamus et

ad incorperandum auctorilate superiori consensum prestamus;

necnon volumus et ordinamus, vl deinceps fructus et prouentus

eiusdem capellanie sic vl preferlur incorporate, dum et postquam

ipsa incorporatie suum sortila fuerit effectum , ad dicium officium

scolastrie sint et maneant perpetuo deputali, habendi et reci-

piendi ab hiis quibus huiusmodi officium a nobis seu a posteris

noslris commilli conlingat in futurum, nuUum commodum a

magislris aul scolaribus anledictis sibi vendicando. Item, quia

res transit cum suo onere , huic slatuto seu ordinationi adicimus

quod ipse scolasticus pro tempore , ratione memorate capellanie

,

dum eam assecutus fuerit , missas qualuor huiusmodi capellanie

,

qualibet ebdomada per alium , aul, si presbiter ordinalus fuerit,

8i voluerit, personaliter, alias, iuxta fundationem dicle capellanie
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eelebrabit, aut celebrari facere curabit. Et quia dicta capellania

nondum vacel, nee dicto oflieio prouisum sit, volentes quod interim

ipsi scolastico de ajicuius sabuentionis auxilio prouidere pari

consensu et voluntate sex libras grossorum monete brabantii super

fractibus mense nostre capitularis singulis annis in festo Natiuitatis

Christi per eundem recipiendas , donec et quousque fructus prefate

capellanie percipere possit, ordinamus, coostituiuius et assignaraus.

Ad quod quidem officium pro hac prima ?ice regendum et salubriter

gubernandum, dilectum confratrem noatrum Magistrum Ambrosium

de Dynter, tanquam ad hoc ydoneum, elegimus et eligimus, necnon

eundem suis eiigentibus meritis concorditer ad idem officium de-

putauimus et deputamus ; ita quod ipse dumtaxat vita sua durante,

Disi in residentia defecerit antedicta , ob probatam eius experien-

tiam, quibusuis amotionis causis non obslantibus, amoueri non

possit ab eodem. Et Yt salubris ordinatio inconcusse seruetur et

robur obtineat firmitatis , reuerendissimo in Gbristo patri et

domino, domino lobanni, Dei gratia, Cameracensi Episcopo,

humiliter et deuote supplicamus
, quatinus huiusmodi stalutum et

ordinacionem approbare et sua auctoritate ordinaria confirmare

dignetur. In cuius rei testimonium , sigillum nostrum presentibus

duximus appendendum. Acta fuerunt hec Antwerpie, in loco

Dostro capitulari, die Veneris, decima quarta mensis Aprilis, Anno

a natiuitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo.

Statuta eccl. Beate Marie Antverp.

»

fol. x sqq. De bulle van bekrachtiging

van Johannes de Burgundia, Bisschop

van Kameryk , volgl aldaer, fül. xiij

sqq. , en is gedagteekend 19 April

1480 na Paschen.

BYÜGE 0.

DE RARTHLIZERS VAN HET KIEL.

Nalezingen omtrent de Karthuizers (Zie hel IL" Deel,

bladz. 204-209; en IIL« Deel, bladz. 42-44).

Wanneer wy over de opkomst van het eerste Karlhuizerskloosler

handelden, hebben wy het jaer van deszelfs stichting in het

midden moeten laten. Diercxsens stelde hunne komst te Antwerpen

omtrent het jaer 1520; maer een charlerboek, uit het convent

erkomstig, vervat eenen cynsbrief van den jare 1314, op een huis,

genaemd de Lelye, gestaen aen de Markt. Het is mogelyk dat hier

eene schryffout bestaet, en dat men 1524 moet lezen; want de

oudste rentebrieven , in dit Carlularium voorkomende, gaen

slechts tot het jaer 1526. Die renten hadden de Karthuizers

gedeeltelyk gekocht van zekeren Yrancke van Scille, en hadden

daervoor ettelyke goederen te Schelle tot onderpanden.

Wy hebben daerenboven eenen akt van den jare 1524, waerby

Hertog Jan Hl den Karthuizeren vergunde , ter somme van twee

honderd pond oude grooten tornoos, goederen te mogen aenwinnen

en in aelmoezen aenvaerden. \n 1551 vergunde hun dezelfde

Hertog, dat zy de reeds by hen verkregen goederen in erfelyke

pacht zouden mogen uitgeven. Eindelyk in 1554 des zaterdaechs

V'
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vore Senle Jorysdach kochten zy van Jan Zymaer het vierendeel

der heerlykheid van het Kiel , waervoor de Prior, Johannes Wolfs

den Souverein in persoon hulde en manschap deed, den 22." Fe-

bruary deszelfden jaers. Het is dit vierendeel, waervan de afkomst

ons eerst onbekend was, hetwelk door Hertog Antheunis ten jare

1410 werd geamortiseerd (Zie bladz. 43, hiervoren).

Wy hebben wyders bestatigd, dat de Karthnizers hier verschei-

dene weldoeners hadden. Het Cartularium behelst deswege tairyke

bescheeden. Aldus schonk hun Jan van den Lare, in 1351 , twee

en half bunderen land
, gelegen te Deurne. Zy hadden ook ten

laste van dezen eenen cyns op een huis, gestaen binnen de Burgt.

Maer hun vooruaemsle en bestendigste weldoener was Duncardus

de Molenaer, van wieu wy reeds gesproken hebben. In 1332 gaf hy

hun, in gerechler aelmoezen, vyf bunderen land gelegen te Buse-

ghem, een half bunder gelegen te Camdonc, en drie-en-dertig

oude grooten tornoos op een huis gestaen in de Wyngaerdstraet,

alwaer hy hun reeds in 1530, op een ander huis, eenen cyns van

zeven-en-dertig oude grooten en tien myten gegeven had. In 1545

schonk hy hun, op twee huizen buiten S. Janspoort twee cynzen :

samen van drie-en-veertig schellingen oude zwarte tornoosen,

elf en half grooten en drie kapuinen. Zy hadden ook eenen cyns

van veertig schellingen payements op eene huizing, geheeten

die Sale van Cruyninghen (1) of, volgens hunne oude boeken,

op eene hofstad by die Sale gelegen.

Onder hunne andere weldoeners vinden wy nog genoemd

Lysbeth Gielys, vrouwe van zekeren van Haekendonc, die met

haren man, in 1550, aen het Karthuizersklooster een stuk land

gaf, gelegen by de kalkovens. Voorts Jan van Wyneghem, Schepen,

en Jonkvrouw Margareta syn weltighe wyfj die in 1550 « in pure

» aelmoese (gaven) den Prior ende den convente van tsartroisen

,

» alle hare goeden, die si ligghende (hadden) te Kiele, dats te

» wetene in eyghene, in erue, in aerden, in bosschen ende in

(1) Sale of Zoel en Halle zyn sinoniem. !n ons II.<' Deel, bladx. 378

hebben wy de Holle van Cruyninghen vermeld.
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)) winnende lande, met al den husinghen daerloe, houdende

» omtrent viue ende twintich bunre luttel min ofte meer. »

Vermelden wy nog de donaliën van Hendrik van Loen coepman
van Almaengen , in 1545; van Jan Bornecolve, in 1560; en van
Arnold van Hovorst, insgelyks in 1545. Deze laetsle, die hun twee

en half bunderen land schonk
, gelegen te Buseghem , bevestigde

in 1568, benevens Jakob van Brussel, by eede en by akte verlegd

op O. L. Vrouwekerkhof, voor notaris en getuigen, dat de oor-

spronkelyke stichting van het Karthuizersklooster niet hooger

beliep dan drie en een half pond grooten tornoos crfelyke rente.

Ook de heeren van Gaesbeek waren voor onze Karthnizers gun-

stig gestemd. Een dezer heeren schonk hun in 1590 al de huizen
,

welke hy op het Kiel had doen timmeren (Zie hierboven,

bladz. 458). Het Memorieboek van Johannes van Helmont, Procu-

rator der Karthnizers, berigt ons, dat zy in 1427 op het Kiel

bezaten , drie of vier eiken- en elzenbosschen , in Contich vyf-en-

twintig bunderen land , en te Antwerpen twee huizen in de Kei-

zerstraet , waervan een gestaen aen de Vlaminckstrate (sic). Van

den jare 1457 tot 1441 kochten zy eene hoeveelheid graencynzen

,

ter waerde van twee-en- veertig ponden brabandsch, makende
zeventig engelsche nobelen. In 1462 bezaten zy op het Kiel,

onder Reeth , Duffel en Boelare vyf-en-twintig bunderen bosschen.

Moeijelyk ware het te zeggen, door welke oorzaken de Karthuizers

hier zooveel byval genoten. Dit weet men alleenlyk, dat zy, buiten

hunne begiftigers , nog andere magtige beschermheeren hadden-

Reeds in 1551 had Hertog Jan III hun vergund, hunne gronden
en bezittingen op het Kiel in erfelyke pacht te mogen uitgeven

;

en Graef Lodewyk van Male nam hen in 1558 in zyne « speciale

» bescarmenesse ende sauuegarde ieghen alle deghene die hen-

) lieden in enigher manieren zouden willen dreeghen, cracht,

» onrecht, ouerdaet of eenighe moeylicheden doen. »

Hertog Philips de Stoute gaf hun in 1581 eene genoegzaem
eensluidende charter; ja, omdat zy zich by de groote Westerscheu-

ring ten minste onzydig hielden, verbood hy in 1582, hunne renten

en inkomsten onder dit voorwendsel in beslag te nemen (Zie de

i

•!':
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charter hierna, blz. 650). In 1385 bevestigde hy nog nader de

bescherming, welke hy hun over vier jaren had vergund; en in

1592 gebood hy aen de Wethouderen van Antwerpen dal zy aen

de Karthuizers zouden toelaten zes honderd franks in renten

aenteleggen, niettegenslaende de Costumen.

Even als de andere kloosterorden hadden de Karthuizers hunne

termynen of palen , binnen dewelke zy zich moesten houden. De

termyn dergenen van het Kiel werd in 1536 door het generael

Kapittel der orde beschreven ; en daer de verordeningen dienaen-

gaende als eene niet onbelangryke bydrage tot de opheldering van

den toestand en voortgang van dit sticht kunnen dienen , laten

wy hier beknoptelyk den inhoud derzelve volgen.

De kloosterlingen der Karthuizers moglen over den Scheldedyk,

tot Hoboken toe gaen wandelen , maer verder niet. De Procurator

mogt met verlof des Priors in de stad komen , en in de dorpen

twee mylen van de stad afgelegen. De Prior moest zich echter

wachten den Procurator voor zaken uitïezenden , die door eenen

knecht of convers-broeder konden verrigt worden. De termyn,

binnen welken zy werkzaem mogten zyn, om goederen aente-

winnen , werd op vyflien mylen van de stad omschreven. In het

jaer 1425 werd die termyn uitgebreid; en in 1449 werd bepaeld,

dat de Prior, die den Procurator sedert het jaer 1400 slechts acht

mylen verre mogt uitzenden , hem voortaen te voet en te paerd tot

zestien mylen verre mogt laten uiigaen. Zie hier het diploom,

waerby de Karthuizers hunnen termyn wordt voorgeschreven :

Uniuersis tam presentibus quam futuris. Nos fratres Dy. et Jo.,

beate Marie de Marcourt , et silue Sancli Martini ,
priores Cartu-

siensis ordinis, salutem in Domino, cum veritatis nolicia in-

frascripte. Cum in nostro generali capitulo vltimo preterito

fuerit ordinatum, quod omnes domus ordinis nostre, non habentes

terminos ab ordine assignatos, possint vocare duos priores ad

assignandum eis terminos propter ordinis honestatem. Nosque

priores predicti ad domum beate Katharine prope Antwerpiam,

a priore et conuentu dicte domus ob hoc vocali, eisdem auctoritaie

predicta decreuimus terminos in modum qui sequitur assi-

gnare. Primo, quod procurator dicte domus, qui est aut qui

erit pro tempore, possit ire de sui prioris licencia in villam

de Antwerpia, et per duas leucas circumquaque et infra; et,

ut omnis abiiciatur suspicio, eciam infra villas, que dicuntur

communiter a predicta villa de Antwerpia per duas leucas

distare, quociens dicte domus negocia id requirunt. Caueat

tarnen dictus prior, ne eum emittat pro negociis, que per

famulum aut conuersum valeant laudabiliter expedire; conuen-

tui vero dicte domus causa recreacionis aut spacianienti assi-

gnauimus terminos infrascriptos : videlicet, exeundo de prioris

licencia versus Hoeboken, supra ripam aque Schalde, siue

fluat, siue defluat, usque ad slusam positam iuxta salsetum

monasterii Sancti Michaelis , et deinde versus orientem , iuxta

aqueductum dicte sluse transeundo, per viam S. Bernardi,

usque domum lohanuis de Wilrike, ita quod via publica

transiens ante domum dicti lohannis versus Antwerpiam , infra

dictos terminos totaliter sit inclusa, usque ad fossatum, diui-

dens hereditatem lacobi Draconis, versus Antwerpiam predi-

ctam, de hinc eundo recto tramite, infra molendinum Nycolai

de Hoboken, et per terram, quam dictus prior et conuentus

emerunt ab Egidio de Ackendonc, usque ad aquam Schalde,

el sic ad monasterium redeundo. Et licet dicti termini recrea-

cionis aut spaciamenti ad euitandum pericula, que casu for-

tuito euenire possent aut contingere, versus villam prediclam

et Scaldam aliqualiier se extendant; laudamus tamen et con-

sulimus propter ordinis honestatem, tum propter ville propin-

quitalem, tum propter populi confluenciam, ne prior eos

versus villam nisi modicum et extra aggerem ire permitlat,

necessitate, que legi non subditur. semper exclusa; et eciam

prouideat sibi dictus prior ut propter causas predictas dicti

exitus raro fiant. De terminis autem acquirendi possessiones

,

quia dicta domus adhuc noua est, et tennis in redditibus, ad

presens supercedimus ad cautelam quod usque ipsa diua

largiente clemencia ad statum peruenerit pinguiorem. Datum in

DEEL III. 82
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domo predicta anno incarnacionis Dominice m. ccc. tricesimo

sexto in vigilia lohannis Baptiste, sub sigillis domorum nostrarum,

in testimonium premissonim, etc.

Nos frater H. , prior Cartusie, ceierique diffinitores capituü

generalis ex certa sciencia confirmamus terminos domus beate

Katharine iuxta Antwerpiam, assignatos per visitationes, sicut in

littera, in qua hec sedula annexa est, plenius continetur. Terminos

vero pro possessionibus acquirendis assignauimus circumquaque

per quindeeim ieucas inelusiue. Datum sub sigillo domus Cartusie,

anno Domini m. ccc. xl. sedente nostro capitulo generali.

Charter van Philips de Stoute, ten voordeele der Karthuizers,

gedurende de Westerscheuring, gegeven den 5.° Mei i382.

Philips, filz de roi de Franche, duc de Bourgungne, a noz escou-

teste et esceuins dAnwers et a tous noz autres iusticiers et officiers

OU a leurs lieutenans et a chascun deulx si comme a lui appartenra

salut. Comme nous aions entendu que aucuns se sont efforces et

sefforcent de jour en jour de prenre et leuer les rentes , reuenues

et possessions appartenans a noz bien amez en Dieu , les religieux

des chartreux decoste nostre ville dudit Anwers , soubz vmbre de

ce que il ne se veulent determiner a vn qui se dit pape Vrbain.

Et il soit ainsi que ilz vuillent tousjours obeir a leur souuerain.

Nous Yous mandons que vous gardes et deffendes les diz religieux

en leurs dittes possessions, et de leurs rentes, reuenues et autres

choses quelxconques les facies ioir et vser, et icelles leur paier, ne

non souffres aucune chose leuer per quelxconques autres personnes

que ce soit , se non par leur prieur qui est a present, ou par celui

OU ceulx qui en apres seront en la ditte maison enuoiez , estabiliez

ou constituez de par Ie prieur de Chartreuse ou de par leur general

chapitle , fait et celebre en la maison de Chartreuse. Et ce faces

par telle maniere quilz naient plus cause de retourne par deniers

nous. Donne a Corbeil , Ie iij.' jour de May , lan de grace mil ccc.

quatrevins et deus.

Par mons. Ie duc : J. Mol.
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HEERLYKHEID VAN HET KIEL.

Charter van Jan I, bepalende dat de Laten van het Kiel

onder de Antwerpsche keure staen, en op het Kiel ter

regtbank moeten zitten, gegeven in April 1290 (1291 n. s).

Wij Jan , bi der gracien ons heren , Hertoghe van Lotharike

,

van Brabant ende van Limborch, maken cond allen den ghenen

die dese letteren selen zien of horen , dat wi willen dat alle de

late, de (1) here Wouter Volkart, onse riddere, ende Ghisebrecht >

die men heet Amman, houdende ende hebbende sijn te Kiele, ten

antwerpschen core staen, ende dat si alsulke boeten ende mesdaden

ghelden haren heren alsmen tAntwerpen pleght. Oec willen wi

dat alle hare late, die te Kiele wonen, vp haer gret (2) , ende oec

waer si wonen buten der vriheit van Antwerpen, te haren ghedinghe

comen. Ende haer late die te Kiele niet en wonen , elwaer

wonende binnen der vriheit van Antwerpen , die selen comen te

haren drien jaerghedinghen (5) ende te haren drien ghenachlen.

Ende omdat wi willen dat dese dinc ewelike vaste bliue ende

ghestade, so hebben wi dese letteren beseghelt met onsen seghele.

(!) De voor die. — (2) Gret of griet geeft Kiliaen niet; doch hel

aldaer voorkomende grietenye : vicus, pagus, sedes iudicialis, heeft

wel dezelfde beleekenis. Van daer ook Griet-man ; praefectus pagorum,

praetor rusticus, — (5) Jaerghedinghen, hierna genoemd Boutgedinghen.

hl
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Eode willen eude ontbieden ende bidden den Scouihede, den

Scepenen ende ghemeenlijc der stat van Antwerpen, dal si

hanghen der stat seghel an dese lettere. Ende wi Scoutbede

ende Scepenen ende die porteren van Antwerpen gbemeenlijc,

om begherte ende om bede ons heren sHertoghen, bebben be-

seghelt dese lettere metter stat seghele van Antwerpen. Dit was

ghedaen int iaer ons beren m. cc. ende neghentich , des maen-

daechs voer Sente Jorijs dach in Aprille.

Cartul. Carthua., fol. j.

Hel gemelde Carlularium berigt ons, dat er acht-en-lwintig

laten (mansionarii) op het Kiel waren; maer de schryver voegt

er onmiddelyk by : sed iste numerus non est numerus iolalis. Uil

deze laten koos men den Meijer en zeven Schepenen van het Kiel

,

krachtens de charter van Philips de Goede, van 11 Mei 1455,

waerby den Karthuizeren ook was toegelaten een zegel te hebben

,

in hetwelk S. Catharina werd voorgesteld. Wyders leest men in

het Hs. : « Wy hebben tot Kyel iij boirtghedinghe (1) met haeren

)) ghenechten (2) : dal yrste des anderen sondags na derltiendage.

» Item, dal andere es des anderen sondagh nae Sente Jans dach

» in midsomer. Item, dal derde es des anderen sondagh nae

1
(!) Bauding, Buding, Baugeding. — Men vindt die gedingen reeds

vermeld in de helft der Xl.« eeuw. — Advocati nonnisi ter in anno

placitare in Advocatia debent. Si cuius bona vel praedia propter

aliqunm culpam vel quenmoniam in placitis Abbatis id est Budingun

dominicata vel publicata fuerint, omnia Ahbatis erunt (Chr. G. Haltaus,

Glossar. Germ.). — Zie over de drie gereglsdagen en de verdeeling des

jaers by de noordervolken in drie deelen : Lente, Zomer en Winter,

Jacob Grimm, Deutsche Rechtsalterthümer , bladz. 822 en volg. —
Ons gebruik van hel Kiel zou den geleerden Duitscher eene beiang-

ryke bydrage tot zyne aenteekeningen geweest zyn. — (2) Genechten,

— zitdagen. Van de gemeene of gouwegedingen , welke ter Vierschare

van Antwerpen gehouden werden, wordt in het cijx.' art. van ons

Oud Keurboek (U.« Deel, bladz. 476) melding gemaekt. Kiliacn heeft

de benaming der laetsten aengeteekend , maer niet die der Boudge-

dingen.
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» Sente Bavendag. Item , onsen chijs dag van Kijl es des dijnsdags

» voir ons yrste boutgedinghe. »

Wy hebben reeds in ons I.* Deel , bladz. 195 , van de Costumen

van hel Kiel gewag gemaekt. Later, en vooral wanneer die

Heerlykheid aen de stad was verkocht geweest, ondergingen die

Costumen merkelyke wyzigingen. Wy bezitten daervan eene Hs.

kopy met dit opschrift : « Dit syn alsulcke Costumen , Usantien

» ende manissen van procederen, diemen houdende ende userende

» is binnen der Jurisdictie ende Heerelyckheyt van den Kiele,

» der stad van Antwerpen toebehoorende ende daer vast aene

» ende neven gelegen, ende dewelke de Drossaert ende Schepenen

)) der selver Heerlyckheyl aen Uwe Eerw. (den Burgermeesters

» en Schepenen der stad Antwerpen) overgevende syn, achter-

» volgende den bevele van Syne Maj.* ende den placcate daer

» op geexhibeerl in date xiij Meerte, anno vyfthien honden Ixjx

» nae schryven *s Hoffs van Brabant , ende aen hem gederigeerl

» den vj April xv." ende sevenligh, nae Paesschen. » Zy werden by

onze wete nimmer in druk uitgegeven ; allhans zyn zy niet in de

groote verzameling van J. B. Christyn opgenomen.

Wy hebben reeds gezien dat de Vierschaer van het Kiel, lot

in de XVIIL* eeuw, legen de Munt op den Oever stond. Deze

regtbank schynt echter nog eene andere bestemming te hebben

gehad; want den 27 Mei 1581 zat hel Magistraet van Santhoven

aldaer te regt, en veroordeelde er eenen misdadiger ter dood,

die voor het Hessenhuis werd onthalsd. Papebrochius zegt in

zyne Annales (Tom. IV, pag. 45) dal er velen ten zynen tyde

niet meer wisten wal eigenlyk die Vierschaer was , daer die van

Santhoven toen nog hunne leenregtbank hielden over de talryke

dorpen die, tol hel Burggraefschap behoorende, onder hunne

Jurisdictie stonden (Zie Le Boy, Nolilia March.f S. B. L, p. 155).

•^1
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domus exierint ipsi tales leprosi malefici, et rebelles a dicta

domo repellantur el consorlio ac solatio personarum dicte domus
perpetue priuentur, et prescribantur sine spe aliqua decetero
recuperandi. Ut autem ordinatio et staluta premissa imperpetuum
et stabilia permaneant , Sigillum opidi nostri Antwerpiensis pre-
sentibus litteris duximus apponendum , in munimen et testi-

monium veritatis. Datum anno domini m.« cc.» lxxx.« septimo.
In die beati Mathei, apostoli et evangeliste.

Het origineel in het provinciael archief

op perkament met uithangende zegel.

De zegel gansch verloren.

Ordonnancie van Schoutet en Schepenen van Antwerpen op

de ontuchtige leproozen uit de leproozy , 24 February 1287

(1288 N. s.) (Bladz. 449).

Uniuersis presentes litteras inspecturis Scultetus, Scabini totaque

communitas opidi Antwerpiensis, Salutem et noscere veritatem.

Noscat uniuersitas vestra, quod, cum ex graui querimonia fratrum

et sororum domus leprosonim Antwerpiensis, intelleximus quod

quamplures leprosi, in predicta domo recepti et commorantes,

tam ob fornicatiouem , adulterium , quam ob alios excessus quos-

cumque , aut etiam absque licentia sui superioris et propria

voluntate predictam domum exierunt et exeunt per diuersa loca,

in scandalum dicte domus, vagantes, scelere quod multitudo, in

contemptum ipsius domus ab ipsis leprosis diutius perpetrato,

ipsam domum tamen repelere el adire velint. Nos vero, consi-

derala utilitate domus leprosorum predicte, maliciis lalium

leprosorum rebellium obuiare voleutes, statuimus vnanimi con-

sensu el ordinamus, el hanc ordinationem firmiter obseruare

voiumus : videlicet , quod quicumque leprosi ,
qui in predicta

domo recepta fuerint, qui ob fornicationem seu adulterium , vel

ob alios excessus quoscumque, eorum demeritis exigentibus, a

dicta domo repulsi et eiecti fuerint, aul qui, absque licentia

speciali sui superioris, immo propria voluntate, ambitus ipsius
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GEMENGDE NALEZINGEN.

McMTERS. — De privilegiën dezer corporatie waren in ^515

nogmaels bevestigd geworden , als de Stad de misbruiken moede

werd, welke de Munters zich veroorloofden, en al hunne

voorregten in eens aenschafte. Daeruit volgde een proces, hetwelk

in 1597 by vonnis eindigde, en waerdoor al de voorregten dier

werklieden werden erkend. Onderwylen waren dezelve in 1559

nogmaels bevestigd geweest. De ordonancién van 1613 en 1692

handhaefden ze insgelyks , behoudelyk eenige verordeningen ,
om

de misbruiken te weeren , welke uit den vrydom van accys waren

gesproten. De ordonancie van 10 Mei 1657, door het bovenver-

meld proces uitgelokt , had bepaeld, dat de Munters , opgenoemd

in een verdrag, in 1581 met de Stad gesloten, jaerlyks, behalve

den voorraed van hunnen kelder, den vrydom van accys zouden

hebben voor 200 amen wyn en 700 tonnen goed bier; wat

aenging liet klein of half bier, het stond hun vry er zooveel

van te verbruiken als zy wilden , zonder eenige regten te betalen.

In de XVII." eeuw schynen zy, ondanks al hunne tegenstribbe-

lingen , aen het maelgeld te zyn onderworpen geworden. Volgens

de rekening van 1785, hadden onze Munters gedurende tien jaren

6005 tonnen bier gebruikt of gemiddeld : 600 tonnen per jaer.

Volgens een oud Inventaris Privilegiorum , werd de Munt van

Antwerpen in 1503 op zekere voorwaerden verpacht. Hoe dit te

verstaen zy, blykt niet, maer toen die Munt in 1782 was afgeschaft

geworden, werd den 12." February 1783 een dekreet uitgegeven,

waerby de Munters, welke hier ter stede nog woonden, in hunne
oude vrydommen werden bevestigd (Kreglinger, Notice hisloriqtu

sur les impóts comm. de la ville d^Anvers^ pag. 118-119).

Paerdenmarkten. — Het houden onzer Paerdenmarkten op de

vier Quatertemper-Woensdagen begon in de XVIII.' eeuw; maer in

1798 werd geboden , dat men deze markten voortaen zoude hou-

den op 15 Nivose, 15 Ventose, 15 Prairial en 15 Vendemiaire van

elk jaer. In 1805 kwam men terug tot den ouden almanak;

maer de markten bleven er verre af haren voorgaenden bloei

weer te krygen. De regering , in de meening dat vier Paerden-

markten te veel waren, vroeg en verkreeg in 1821 dit getal

op de heiligt te mogen verminderen; maer hetzelve werd in

1834 by koninglyk besluit van 29 Augusty hersteld. Sints dien

wordt er lederen Quatertemper-Woensdag te Antwerpen Paerden-

markt gehouden. De daer te koop gebragte paerden zyn over

het algemeen werk- en irekpaerden; waervan het inlandsche

ras, dank aen de verstandige maetregels van den Provincialen

Raed, van jaer tot jaer verbetert.

Paerdenaccys. — Behalve dezen tax werden er in de laetste

eeuwen op de te Antwerpen verkochte paerden nog andere regten

geheven, namelyk : 1.« Hel Inspangeld, den 10 Augusty 1645,
ten behoeve der consumtiekas ingevoerd, en bestaende in eene

som van 60 gulden, te betalen door al degenen die paerden

begonnen te houden. — 2.° Een regt op de paerden van weelde

,

den 17." October daerna, ten behoeve derzelfde kas vastgesteld, en

wel op 6 gulden per paerd. Deze belasting werd in 1744 verdubbeld

en op 12 gulden bepaeld, doch in 1746 op 6 gulden leruggebragt.

— 3.'» Een regt van 2 gulden voor alwie een of twee paerden hield,

en van 8 gulden voor elk paerd boven de twee. Deze belasting

werd ingevoerd by octrooi van 11 Augusty 1779 ten behoeve
van de kas der laetste nieuwe middelen. Al de belastingen op
de paerden braglen in 1783 slechts 5072 gulden op (Kreglinger,

Notice historique, pag. 100).
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MoosMYDERY. — Hcl FCgt dcr beerruiraing schynt aenvankelyk

te hebben deel gemaekt van dat der vuilnisruiming uit de straten.

Van 1564 lot 1788 vindt men omtrent de Moosmydery wel

twintig ordonancién, thans van geen het minste belang. De

Ordonancie Albertine van 1618 maekt de eerste onderscheid

tusschen het regt der mestkarre en dat van het storten van den

beer. Omtrent dit laetste regt of beerruiming ontmoet men in

de XVII.* en XVIII." eeuw minstens vyf-en-twintig ordonancién

,

alle ten doel hebbende bedrog en smokkeling te voorkomen. In

1658 werden de beide pachten bepaeldelyk van elkander ge-

scheiden en afzonderlyk aenbesleed tot in 1795, in welkjaerzy

16,099 gulden opbragten. Het is zonderling, hetgeen Pape-

brochius vertelt, dat na de invoering der vuilnispachl onze

straten zoo zindelyk niet meer werden gehouden dan te voren.

« Daerom, voegt hy er by, was het in de XVIH.' eeuw aen de

» hoveniers en landslieden der omstreken nog toegelaten , alle

» Zaturdagen en de dagen vóór de Hoogiyden , met hunne karren

» in de stad de vuilnis te komen opnemen ; ook stonden zy op

» die dagen 's morgens vroeg met hunne karren aen de stads-

» poorten te wachten. » Thans is dit niet meer noodig, en de

pacht der vuilnis- en beerruiming, die in 1785 slechts 12,778

gulden opbragt, is in 18U voor 111,000 frs. 's jaers aenbesteed

geworden (Papebrochius, Annales, Tom. Il, pag. 20; Kreglinger,

Notiee hislorique sur les impóts communaux, pag. 102).

Stadsaelmoezen. — In onze oude stadsrekeningen vindt men

onderscheidene sommen verantwoord, ten titel van aelmoezen

aen godsdienstige gemeenten van andere sleden uitgereikt. Zoo

lazen wy in degene van 1 401 : « Item , dat men gaf eenen goeden

» man , eenen Auslijn (Auguslyn) van Ypre , om Gods wille te hare

» kerken behouf , die al verbrant was , alsoo hi seide , x sch. gr.

» vlms. » ïnsgelyks vonden wy in de rekeningen van 1404 , twee

pond groot vlaemsch aen de Predikheeren van Ypre , en twintig

grooten vlaemsch aen zekere regulieren in Gelderland , wier beide

kloosters mede waren afgebrand. De uitdrukkingen zoo hy zeide ,

en zekere regulieren schynen aenteduiden , dat men maer losse

bescheeden had , omtrent de rampen , ter leniging van welke hier

vreemde moniken kwamen bedelen. En wie zal ons zeggen , dat

het werkelyk moniken en geen bedriegers zyn geweest, die de

milddadigheid der stad ontgind hebben
, gclyk het in onze tyden

aen byzondere persoonen nog meer is gebeurd?

Réfugié van Villers. — Wy hebben gezeid (bladz. 70) dat wy

niet hadden kunnen vinden , waer de réfugié der abtdy van Villers

,

binnen deze stad, gelegen was. Het toeval heeft ons de plaets

an dit gesticht nadien doen ontdekken : hetzelve bevond zich

tusschen de Paerdenmarkt en de Slyfselrui; maer het gebouw

schynt zeer onbeduidend te zyn geweest.

Strooijen daken. — Ten gevolge der menigvuldige brandram-

pen, welke op den tyd van eene maend in ettelyke sleden des

lands voorvielen, werd er den 21 Augusty 1505 te Antwerpen

een gebod gedaen , dat al de strooijen daken der huizen , staende

in de straten , langs welke de processie zoude gaen , binnen zes

jaren met tichelen moesten worden gedekt, en de andere in

de stad binnen tien jaer.

Egyptenaers. — Men leest in eene Hs. Chronyk van Antwerpen,

op het jaer 1510 : « In den Vasten waren de Egiptenaers lange

j> hier in de stad. » Dit is de eerste mael, dat wy in onze

jaerboeken gewag gemaekt vinden van die zonderlinge zwervers

,

welke men in Holland onder den naem van Heidenen , in

Frankryk onder dien van Bohémiens , en elders onder degene

van Zigeners , Zingari , Gitanos , enz. kent. — Nochtans moeten

die hier veel vroeger gezien zyn geweest; want in onze meer-

gemelde Chronyk van Lier leest men op het jaer 1420 : « Omtrent

» desen tydt waeren alhier in Brabant veel gehoude vande Egip-

» tenaers oft Heylieden , als blyckt inde rekeninghe : want inden

» jaere 1427 werden gheschoncken aenden Herloghe van Egipten,

» met name Michiel , ende den Graue , Peeter ghenaemt , doen sy

» hier waeren ter kermisse met haeren gheselschappe , viij

» stoopen wyns tot viij groolen de ghelte, ende vj.** ij <S broodts,

» een vierendeel van een runde , dat koste iiij s. vj grooten : valet

n\
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» xjx s. ij grooten. — Anno 1429 quaemen tot Lier herouten

» wt den lande van Bohemen, ende hadden aenden Hertogh

» van Brabant bystant gheeijst teghen de Hussen oft Egiplenaeren

» om die te veriagen , die daer met menighte waeren. — Anno

» 1430 wiert gheschoncken den Herthoghe van Egipten, doen

» hy hier was met syn gheselscliap , lot hoeren cosle te hulpen

,

j> XX s. — Int selue jaer was ghedroncken met den Hertoghe

» van Egipten ende synen ghesinue, ende goede mannen die met

» hem quamen , ende opt stadt huys gheschoncken iiij stoopen

, wyns. — Anno 1455 wiert gheschoncken den Hertoghe van

» Egipten met synen gheselschappe ij stoopen wyns te xiiij groote

» de ghelte, ende een vadt biers, een vierendeel van een rundt

» ende ij.' iiij •»? broodts , tsamen xvj s. viij groolen. Maer dees

» Egiptenaers quamen naerderhant met sulcke menichte, dat

» die vander stadt , inden jaere 1474 aenden oversten schoncken

» twee postulaelen, op sulcke conditien dat hy langs Lier niet

j> weder en soude keeren. » Die postulaten waren zeker geld-

stukken. Zy zullen dan ook wel naer Antwerpen gekomen zyn

,

maer zich niet verstond hebben hier met de titels van hertog en

heraut te verschynen , en dit zal wel de reden zyn dat zy by onze

chronykschFyvers met al de andere nieuwigheden die op de jaer-

markten te bewonderen waren , ongemerkt zyn voorby gezien.

FüGGERS. — Guicciardini heeft omtrent deze schatryke kooï^

lieden het volgende geboekt : Antheunis , het hoofd van dit

huisgezin , liet by zyn overlyden zes millioenen gouden kroonen

na, onbegrepen zyne andere goederen, alles te Antwerpen by

middel van den koophandel en in een tydbestek van zeventig

jaren verkregen. Dit huis bezat heerenlanden , niet slechts in

Duitschland, maer ook in andere gedeelten van Europa, en

zelfs in de Nieuwe Wareld (Description de lout Ie Pais Bas,

pag. 117. i.* édit. frangaise).

DiBK VAN Paschen. — Reygcrsbergh , Chrmyke van Zeelant,

bladz. 275, eerste uitgave, berigt ons omtrent het schip van dezen

waeghals nog het volgende. In 1521 werd er door Adolf van

•i
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Bourgondiê, Heere van Beveren en Admirael ter zee, in *s Keizers

naem eene vloot van acht schepen uitgerust , om de haringbuizen

tegen de Franschen te beschermen. Nauwelyks was deze vloot in

zee , of er ontstond een zware storm uit het Noord-Westen , welke

het schip van Dirk van Paschen, onder Yarmuijen (Yarmouth)

op de Engelsche kust , met veel geschut en artillerie deed

stranden. Veel bootsgezellen verdronken , en de kapitein , Jonker

Willem van Cats, was in groot perykel van synen lyve. Dit was

hetzelfde schip, op hetwelk de pelhoed (1) van Paschen van Ant-

werpen naer JalTa was geweest (Wy hebben hetzelve tegenover

bladz. 555 afgebeeld, volgens eene plaet van den jare 1511)-

Van de zeven andere schepen der oorlogsvloot kwamen er zes

masleloos in Zeelant terug, en een verging met man en muis.

Slechts het hulpschip des admiraels , Maria van Antwerpen , had

het geluk een frausch oorlogschip te onderscheppen, en brocht

hetzelve in met grooter eeren ende triumphe,

(1) Pelhoed, by Kiliaen Pijl-loot, Piloot, lootsman; hiervan het

(iransch Pilote.

i
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»

Bladz. 44 staet kal/f, lees : halff.

» 170 in het sommair staet Engelsche, lees : Oude Beurs.

181 staet gnen, lees ; aen.

547 » 1409-1410, lees : 1403-1404.

548 n stukken van, lees : over.

549 » Wind Portenauw , lees : Windismerck , van Portenauw.

555 » covent, lees : convent.

57 nota 2, hebben Tvy gezegd dat de ordonancie van 1434 op

de H. Geesl tafel in de Bylagen zou worden opgenomen. Den oor-

spronkelyken nederduitschen tekst van dit stuk hebben wy niet

kunnen vinden; en de korte inhoud, dien wy daervan op bladz.

435 hebben medegedeeld , is getrokken uit de latynsche vertaling

van Papebrochius {Annales Antv. , Tom. I , pag. 373) , welke Diercxsens

ook heeft overgenomen {Antverpia Christo n. et er., Tom. II, pag.

237). Mogten wy een afschrift van die oorkonde ontdekken, dan

zullen wy het in een der volgende deelen geven.
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Aenvang der XVI.« eeuw en van Keizer Karels regering. — Zyne Blyde

Inkomste als Hertog van Braband. — Voorspellingen der sterre •

wichelaers. — Aenkaniing tegen den Choordeken Jacobus de Bari-

nissiis. — Mislukte pooging om een' misdadiger van de galg Ie

verlossen. — De stadsbeulen. — Inhaliug van Karel V als Keizer

van Duitschland. — Christiern , Koning van Denemarken , te Ant-

werpen. — Begin van de groote Reformatie — Inkomsle der

Saksische Auguslyners. — Jacob Probst of Prepositus. — Stoutheid

der nieuwgezinden. — Scbandelyke aflaethandel. — Vervolging

tegen de Augustyners. — Eerste luthersche martelaers. — Vernie-

tiging van het Augusiynerklooster. — Herroeping van Cornelius

Grapheus. — Geloofsvervolgingen. — Een Pastor uit S. Jacobs onder

de Vrymetselaers. — Zonderlinge Inquisitie-processie. — Otto Pack

en zyne ontwerpen. — De Engelsche of Zweetziekte. — De Weder-

doopers of Doopsgezinden. — Wreedheden tegen hen uitgerigt. —
David Joris en zyn volgeling Loy de Schaliedekker.

De XV.* eeuw was een tydstip van reistogten , ontdek-

kingen en ondernemingen van allerlei aerd geweest. Vasco

da Gama was Afi*ika omgevaren, en had aldus aen den

koophandel eenen nieuwen weg naer de gezegende gewesten
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van het Oosten geopend, terwyl Christoffel Columbus in
het westelyk halfrond eene gansch nieuwe wereld ontdekte
welke aen het handelsverkeer weldra eene wonderbare uit^
breiding moest geven. Tevens kwamen er duizenderlei
uitvmdmgen aen den dag, of werden onder de volkeren
gemeen

: het buskruid veranderde de wyze van oorlog-
voeren, en het kompas de rigting der zeevaert; de schil-
dering met olieverw ontwikkelde zich, verrykte de kerken
met weêrgalooze kunstgewrochten, en de graveerkunst op
koper hielp dezelve nog vermenigvuldigen; de uerwerken
lieten toe den tyd'met meerdere juistheid aftemeten; het
«it oude lompen vervaerdigde papier kwam algemeen in
gebruik; eindelyk de boekdrukkunst, over, voor en tegen
welke zooveel is geschreven, was uitgevonden , en begon
hare geduchte magt aen Kerk en Troon te doen gevoelen.
Het is te midden dezer verschillende bestanddeelen onzer

hedendaegsche beschaving , dat de regering van Keizer
Karel de Vyfde en ons vierde tydvak aenvang nemen.
Toen Philips de Schoone in 1506 overleed, was zyn

oudste zoon en erfgenaem nog een onmondig kind, en de
landvoogdy werd aen zyne moeije Margareta opgedragen.
In deze hoedanigheid werd zy den 21." Juny te Antwerpen
onder het luiden der groote klok ingehaeld, en den 24."
daerna gehuldigd. Vervolgens hield zy hier in S. Michiels-
klooster twee dagvaerden : de eene den i6.° October 1507,
de andere in het begin van Februai7 ^^08.

Hetzelfde jaer op S. Lambrechtsdag (17 September 1508)
deed Keizer Maximiliaen hier met grooten staet zyne intrede,
komende van Lier, alwaer hy daegs te voren was gehul-
digd geweest. Onder zyn gevolg bevond zich zyn kleinzoon

EERSTE HOOFDSTUK. 1

Karel van Oostenryk, deszelfs moeije Margareta, de Mark-

graef van Brandenburg, en de Kardinael a Sancte Crucis,

legaet van Paus Julius ü. Voor den Keizer werd een gulden

zwaerd, en voor den Kardinael, die aen zyne regter zyde

reed, een gulden kruis heen gedragen. Des anderendaegs

na de Misse werd Maximiliaen op de Groote Markt op eene

stellaedje, te dien einde voor het Stadhuis opgeslagen, als

Kuwaerd van al deze landen gehuldigd; de jonge Karel

stond ditmael aen zyne regter zyde.

Omtrent S. Baefsdag trok het keizerlyk Hof naer Holland,

vertoefde eenigen tyd te Schoonhoven, en keerde toen

wederom naer Antwerpen , alwaer zich sedert den 9.° Octo-

ber eenige Engelsche gezanten bevonden, die Prins Karel,

zoo men zeide, voor de dochter van Koning Hendrik VHI

ten huwelyk kwamen vragen. Er werd zelfs den 9." Ja-

nuary daerna een groot feest met omgang ter eere van

onzen jongen vorst gehouden : « als dat hy hebben soude

» des Coninckx dochter van Engelant, zegt onze chronyk-

» schryver; en daer werd op de markt een groot vier

» gemaeckt dat t'savonts heerlyk beernde. » Het schynt

dat Maximiliaen hier destyds een vry lang verblyf hield;

en, volgens eene Hs. cronyk, deed hy om die reden te

Beerschot een blokhuis maken. Dit is zeker, dat de Keizer

eerst in de maend Maert des jaers 1 509 met den ganschen

nederlandschen adel in volle harnas uit Antwerpen naer

Duitschland vertrok, latende hier den jongen Karel met

zyne moeije de Landvoogdes.

Bertryn verhaelt op hetzelfde jaer, dat de Stad den

24." February in bezit trad van de heerlykheid van Deurne,

welke haer door den Kanselier van Braband was vermaekt
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geworden, wy weten niet by welke gelegenheid. Bene

Hs. clironyk berigt ons alleenlyk, dat zulks geschiedde ten

gevolge van eene in 1507 gesloten verpanding of beleening.

In verband met deze overdragt vindt men op ons archief

eene charter van Keizer Maximiliaen, gedagteekend 2i Au-^

gusty 1514, den Antwerpenaren vergunnende het regtsgebied

te Deurne uitteoefenen , door eenen Schoutet en zeven

Schepenen, welke daer zouden worden aengesteld in ver-

vanging der mannen van leene (1).

Vrouwe Margareta hield ondertusschen met de kinderen

van Philips de Schoone haer verblyf te Mechelen , van tyd

tot tyd aen onze stad een bezoek gevende. Den 5.° October

1510 bevond zy zich hier met den jongen Karel, en woonde

des anderendaegs met hem in O. L. Vrouwekerk de mis-

dienst by. Het schynt dat de persoonen van haer gevolg

niet al te wel in eendragt leefden, want men vond den

23.*^ September *s morgens de namen van sommige heeren

van het hof op de poorten van het huis , waer zy hun loge-

ment hadden, met kryt geschreven, benevens eenige schim-

pende en spytige woorden, « als voor Ravesteyn, Sever»

» Sumphij etc. ; ende voor Nassouwen ende Bergen werden

» goede woorden geschreven. » Wel werd denzelfden dag

een gebod afgekondigd , stellende eene belooning van drie

honderd rynsche gulden voor dengenen die de daders zou

aenwyzen. Maer men zegde dat het andere groote heeren

waren die dit gepleegd hadden, dat men ze 's nachts met

hen drieën met eene brandende toorts gezien had (2).

Deze betooning had dan ook geen verder gevolg.

(1) Charter n. 308, lade O.

(9) Hel hlykt inderdaed uit eenen brief van Margareta aen deq

EERSTE HOOFDSTUK. 5

Ook in 1511, korts na het feest van O. L. Vrouwe

Boodschap , ontving onze stad het bezoek van Margareta

;

en in het begin van Juny 1512 dat van Maximiliaen, die Ie

water met groote plegtigheid werd ingehaeld. Den 31 ." Maert

des vorigen jaers had hy die van Antwerpen oorlof gegeven,

om te Rumpst te mogen visschen.

De eerste jaren der regering van onzen jeugdigen souve-

rein werden overigens door geene voor onze stad byzonder

merkwaerdige voorvallen gekenmerkt; maer, nadat Prins

Karel meerderjarig was verklaerd geworden, gaf hy den

23." January 1515 zyne Blyde Inkomste, waervan het

IL* artikel bepaelde, dat de landsprivilegiën te Antwerpen

moesten bewaerd blyven, en het IV.** dat Karel den titel en

het wapen van het Markgraefschap des H. Ryks zoude

voeren. Luidens art. V moest de Kanselier van Braband

de latynsche, fransche en nederduitsche talen magtig zyn.

Art. XII zeide, dat men het proces door Brussel en Ant-

werpen tegen Mechelen ingespannen zoude doen wyzen;

dit proces betrof nog immer de scheepvaert op de Senne.

Keizer, van de maend October 1511, dat er een hevige haet tusscben

twee der hier genoemde personaedjen bestond : « Au regard d'appoinler

» les Sr. de Chierves (Chièvres) et de Berghes pour Ie renouvellement

» de la loy d'Anvers, comme aussi me rescripvez, Monseigneur, ii est

» bien mal faisablek moy, a cause deia picque qui est entre eulx; si

» vous vouldroye bien prier que des nmintenant ii vous pleuist m'en
» escripre votre bon plesir pour ma decharge ; auitrement il en pourra

» venir du mal et inconvenient » (Lettres du Roy Louis Xll, Bruxelles,

1712. Tom. ni, pag. 91). Die twee heeren van Chièvres en van Bergen
waren Kommissarissen van het Hof tot het vernieuwen onzer Wet
geweest in de jaren 1509 en 1510; in 1511 bleven de Magistraets-

persoonen in bediening; maer in 1512 waren Kommissarissen de Grave
van Nassau en de heer van Bergen. Die verandering was vermoedelyk

een gevolg der aenmerking van Margareta.

lii
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De overige artikels, Antwerpen byzonder aengaende, be-

vestigden de vrye vaert op de Schelde; het privilegie der
Brabanders hier niet te worden gevonnist, dan wanneer zy
in regte waren verwonnen ; de belofte dat Antwerpen voor
eeuwig aen Braband en in het bezit der vrye jaermarkten
zou blyven; en eindelyk dat men onze Stad kwylscheldings-
brieveu zoude geven van zekere lyf- en erfrenten van
wylen Hertog Jan JV (i).

De nieuwe souverein deed hier zyne intrede den 11.» Fe-
bruary i515, werd op den volgenden Zondag met groote
pracht als Hertog van Braband en Markgraef des H. Byks
gehuldigd, en bezwoor en bevestigde al de privilegiën, welke
men te dier gelegenheid opzettelyk in nieuwe registers had
doen opschryven. Den i9.° en 20.» gaf hy gastmalen aen
de Landvoogdes Margareta, den gezant van Arragon en
verscheidene heeren grootmeesters. Maer buiten de Blyde
Inkomste, waervan wy den beknopten inhoud komen me-
detedeelen, werd dit vorstelyk bezoek, zoo min als dat van
20 July daeraenvolgende, door geene Antwerpen aenbe-
langende akten gekenmerkt (2). In vergoeding, mogten de
sterrekykers en weêrwichelaers van den tyd hunne voorzegd

gingszucht bot vieren by het verschynen op 13 September
tusschen zeven en acht ure 's avonds, « van eene claerheit

» ende vier uuter lucht diverschelic heen streckende, vaU
» lende ter eerden ende soo onvoorsien lichtende ghelyck

» den dach, zoo dat dierghelycke binnen memoriën niet

(i) Luyster van Braband, Ill.« Deel, bladz. 154.

(2) Gachard. Rapport sur lei documem reUUif» a Vhistoire de
Belgique conserves atix archivet de lille, pag. 254-255.
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» ghesien en was; dwelc, vervolgt de chronykschryver, wel

» te presuraeeren een presaege ende voorteecken wesende
» van eeneghen groote zaeken (1). »

De beschryving van dit natuerwonder schynt allezins op
eenig noorderlicht of luchtsteen toepasselyk te wezen. Dat
men daerin een voorteeken van groote zaken wilde zien,

lag in den geest des tyds. De gang der gebeurlenisseu gaf

ondertusschen de sterrekykers gelyk, daer de dood van

Ferdinand de Katholyke, in den aenvang des jaers 1516,

onze jonge Hertog erfgenaem kwam maken van de gansche

spaensche monarchie, welke de ontdekking van Christoffel

Columbus eene nieuwe wereld had toegevoegd, en welke de
wapens van Gonzalo de Cordoba de koningryken Napels en
Sicilië had aengewonnen. Deze gewigtige staelkundige ge-

beurtenis werd in de Nederlanden met veel minder bekom-
mering opgemerkt dan zekere maelregel , ingevolge welken
al de kloosters en godshuizen gedwongen werden te geven

drie jaren renten en inkomsten van al de goederen, welke

zy sedert veertig jaren hadden verkregen (2).

In hetzelfde jaer, den 20.° September, werden deSlaten-

Generael te Antwerpen byeengeroepen ; en Karel nam van

hen afscheid, alvorens zich naer Spanje te begeven (3). Men

(i) Dagboek der Gentsche collatie, bladz. 516. Het Jntwerpsch
Chronykjc gewaegt dit zelfde luchtverschyn'sel, maer zegt dat het :

« eenen clomp viers was , vliegeode rechts over de buysen , alsoo groot
» als eeu biertonne , ende achter haddet stralen , ende lichten zeere
» alle dese landen deure, ende sommige lieden die op die beyden
» waeren , die hoorden een byster gelier in de locht. »

(2) Antwerpsch Chronykje, bladz. 8.

(3) Gachard, Lettre d Messieurt Ie* questeurs de la chambre des
representans relative aiix anciens états-généraux

, pag. 59.
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zou by deze gelegenheid in onze stad ook een Kapittel van

het Gulden Vlies houden ; niaer uit hoofde van eene hier heer-

schende besmettelyke ziekte, bleef dit ontwerp achterwege.

Deze geesel, welke eene soort van pest schynt te zyn ge-

weest, doch niets gemeens had met het pleuris en de keel-

gezwellen, die hier in Maert en April van het jaer 1504 veel

volks hadden weggerukt (1), heerschte hier reeds sedert

i5ii met min of meer hevigheid. In i512 had zy eene wyle

verpoosd, en wilde men hare verdwyning toegeschreven

hebben aen de kracht der reliquiën van den H. Fredegandus

Ie Deurne (2); maer die verpoozing was van korten duer,

en sedert i515 woedde hier byna bestendig de pest of

dergelyke besmetting, tot dat de felle koude van 4517-18

er de kiemen kwam van stikken , tevens dat de vorst de

Schelde voor de stad toedamde, zoodat men eenigen tyd

van hier naer Burgt kon gaen (3).

In den tyd dat deze besmettelyke ziekte hier heerschte

verkeerde ons Kapittel in byna gedurige spanning; zie hier

by welke gelegenheid : na den dood van Adrianus San-

delicus, die den 18." November 1512 overleed, gingen

de Kanoniken naer de gewoone wyze over tot het kiezen

van eenen nieuwen Deken, en lieten hunne keuze vallen

op Adrianus Florentz, van Utrecht, Doctor in de Gods-

geleerdheid. Deken van S. Pieter te Leuven, leermeester

van onzen vorst Karel, en die daerna, in het jaer 1522,

Paus werd onder den naem van Adrianus VI. Deze, als

(1) Men schreef die kwalen aen de langdurige koude van dit jaer

toe, immers op S. Jansdag viel er nog sneeuw.

(2) Cuperus, ^ctn SS., Tom. IVJulii, p. 292, n. 17.

(3) Antwerpsch Chronykje, bladz. 7 en 9.
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weltelyk gekozen, nam bezit van zyne dekeny en werd
plegtiglyk ingehaeld. Intusschen begiftigde de Paus Jacobus
de Bannissiis, Sekretaris van Keizer Maxirailiaen , met
denzelfden titel

; en in de maend April van het jaer daerna
werd voor dezen het bezit van den post afgevraegd. Hy
werd er dan ook in toegelaten , behoudens eenieder zyne
regten. Hieruit ontstond een geding, dat drie jaren duerde,
en eindelyk in 1516 ten voordeele van de Bannissiis werd
gewezen

: van dan af bezat deze vreedzaraelyk zyne dekeny;
maer het blykt niet dat daermede het geding ten einde
was. Denkelyk stond Adrianus zyn regt af, dewyl hy,
gedurende Karels afwezigheid, met den Kardinael Ximenes,'
eerste minister van Spanje werd gemaekt, hetwelk in het
begin van het jaer 1516 gebeurde.

De statuten en gebruiken van het Kapittel vervalteden,
dat degene die de dekeny verkreeg

, persoonlyk by de
kerk moest verblyven en binnen het jaer tot den geestelyken
staet gepromoveerd worden, anders kon hy geene baten
wegens zynen titel genieten.

Nu was Jacobus de Bannissiis Proost van de collegiale
kerk van S. Vincentius van Soigny in Henegouw. Se-
kretaris geweest van wylen Maximiliaen, en daerna van
Maria van Oostenryk, Gouvernante onzer landen, en haer
gezant by verscheidene vorsten van Duitschland (1). Men
vindt van hem eenige fransche brieven aen deze Hertogin
geschreven, in het 1 V.« Deel van het werk, getiteld LeUres du

(i) AlbrechlDurer noemt, in het dagboek zyner reize in de Nederlan-den, Erasmus als Sekretaris
. soms schryver, van de Bannissiis (ZieHeltgmen. passim); maer by scbryft verkeerdelyk Bonüius,

DEEL IV. ^
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jRoy Louis XII, te Brussel in het jaer I71i uitgegeven. De

Bannissiis verzocht en verkreeg van Paus Leo X, dut de

gemelde statuten ten zynen voordeele werden verbroken. De

H. Vader gaf hem eenen brief, by denwelken hem vergund

werd niet in persoon te moeten verblyven , noch daertoe

door iemand te kunnen gedwongen worden; en niettemin

al de baten te mogen ontvangen, uitgenomen alleen de

dagelykscheuitdeelingen, even als of hy aenwezig en priester

gewyd ware geweest; hy mogt zelfs het genot van de Dekens-

wooning hebben, en op zyne beurt de baet daervan invor-

deren. Ja zelfs de Paus beval aen het Kapittel op pene van

den kerkban, van opschorting der kerkelyke diensten, van

berooving der kanoniksdyen en onbevoegdheid tot dezelve,

dat de Kanoniken hem die baten in het geheel zouden uit-

keeren , alhoewel hy aen het eerste verblyf niet had voldaen,

en dit wel zonder eenigen aftrek.

Maer men vertoogde aen den Paus van wege het Kapittel

en Meester Guilielmus van Enckenvoirt, Aertsdiaken van de

Luiksche Kempen en Kanonik van Antwerpen, dat men oud-

tyds, als de Proost om zyne nalatenheid werd afgezet, in

zyne plaets een Deken had gekozen, die zyn bestendig

verblyf by de kerk moest houden , en binnen het jaer na

zyne kiezing het priesterschap moest aennemen , op pene van

berooving van al de baten zyner dekeny ; welke daerdoor

zelfs kwam open te vallen, en aen eenen anderen werd

vergeven : dat dit statuet was bekrachtigd geweest door

het apostolisch gezag. Onder meer anderen , vertoogde men

nog, dat de deken over zyne onderhoorigen , zoo leeken als

klerken , regt moest doen , alsmede in het Kapittel de gebo-

den en besluiten uitspreken; en het daerom doelmatig
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was, dat hy de tael der partyen verslond, om de klagende

leeken te kunnen antwoorden, de dekreten van het Ka-
pittel in de volkslael voortehouden en bekend te maken.

De Paus, door dit vertoog beter toegelicht, zag dat het

privilegie van Jacobus de Bannissiis heimelykerwyze was
verkregen; hy herriep en vernietigde de brieven, die hem
vergund waren geweest, bevelende dat het Kapittel zou

hersteld worden tegen het verdrag met de Bannissiis aenge-

gaen , en dat deze zou gedwongen worden tot de teruggave

van al wat hy van het Kapittel had ontvangen. De Paus nam
dit besluit op verzoek van Keizer Karel : de bulle was
gereed; maer Leo kwam te overlyden, en hieruit volgde

dat zy zonder uitwerking bleef. Een ontwerp der bolle werd
bewaerd in de archiven van het Kapittel, alwaer Diercxseus

het zag. Maer nu de zaek zoo verre gevorderd was, liet

het Kapittel niet na, dezelve by den opvolger van Leo te

vervolgen. Dit was Adrianus VI, juist degene, welken onze

Jacobus in de dekeny den voet geligt had, en die zeer wel

de instellingen en gebruiken van het Kapittel kende; daer

hy ten tyde dat hy Deken van het leuvensche Kapittel was,

ook het ambt van privilegiebewaerder van ons Kapittel

had bekleed. Zoo haest deze dan te Rome kwam, deed

hy de bulle van zynen voorganger ten uitvoer brengen; zy

voert inderdaed de dagteekening van 31 Oogst i522, den

dag na zyne aenkomst in de christene hoofdstad, dien zelf

van zyne krooning. — De bulle van Adrianus zag Diercxsens

in het Kapittelarchief (1).

(1) Diercxsens, Jnlverpia, Tom. III, pag. 368 et sqq.
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Op dit lydstip schynt te Antwerpen nog een vry zonder-

ling vooroordeel in zwang te zyn geweest, hetwelk men ook
op andere plaetsen aentreft, en hierin bestaende, dat een

ter dood veroordeelde misdadiger lyfsgenade kon bekomen,
indien eenige dochter hem tot man wilde nemen. Nu ge-

beurde het in i5i8, dat hier drie gebroeders zouden geregt

worden, wegens het doodslaen van eenen huiswaerd te

Deurne. De voltrekking van bet vonnis zou in October

plaels hebben , met den gewoonen spoed by dergelyke ge-

legenheden gebruikelyk. Waren de beschuldigden werkelyk

aen den moord pligtig ? Waren zy het alle drie ? Het eene

noch het andere is ons gebleken; maer de twee oudste

broeders werden alleen geregt, en de jongste werd door een

meisje ten huwelyk geëischt ; weshalve de beul, door 's volks

dreigende houding reeds verschrikt, den knaep niet durfde

ophangen. Deze werd dan, op bevel des Schoutets, door de
schutters van den ouden Voetboog naer de slad terug-

geleid, die hem op de Markt op hunne kamer bragten en

roeenden te laten loopen ; maer de overheid nam den jongen

gevangen, en deed hem vier of vyf dagen daerna des nachts

in den Ëekhof, omtrent de Minderbroeders, wurgen, en

hel lyk by dat zyner broeders aen de galg hangen (1).

Zeer waerschynlyk verkeerde het arme meisje en zelfs

degenen die haer hadden opgemaekt, wezentlyk in de

meening dat men door die zonderlinge zelfsopofFei ing den

misdadiger kon vrykoopen. Maer de uitsla;^ der zaek kwam
hen uit hunne dwaling trekken. Ook was het alleen de

vrees vooroploop, die de regting eerst had doen staken.

(i) Antwerpsch Chronykje, bladz. il.

Dat overigens het grauw by halsregtingen oproerig werd,
zag men nog meermaels gebeuren ; en onze chronyken ver-
halen er nog andere treffende voorbeelden van.
Het eerste is van een misdadiger, die op Pinksteravond

1507 buiten de stad met het zwaerd zou geregt worden;
maer de scherpregter, hetzy onbedrevenheid, hetzy bedrem'
meling, nam zyne bediening zeer slecht waer, en sloeg tot
driemael mis. Dit schouwspel verwekte onder het volk
zooveel deernis met den misdadiger als verbittering tegen
den scherpregter; de straetjongens begonnen dus dezen
met steenen te werpen , en hy meende de vlugt te nemen.
Dan

,
hy werd weldra door het woedende volk achterhaeld

en door eenen schoenmakerszoon de keel afgesteken : « zoo
» dat hy eer doot was, dan den misdadigen, » zegt naïvelyk
het Boeck der Tyden; en het Antwerpsch Chronykje voegt
daerby, dat deze beulsmoord geschiedde a om dies dien

» beul een schoenmaeckers knape tot Antwerpen geweest
B hadde eer hy dat officie aenveerde (1). »

Hel ander voorval was zoo treurig niet, en had plaets

den 7 November 1525. Een karel, in het dorp Schooien,
die zyn wyf doodgeslagen had, zou op de gewoone geregls-

plaels, het Galgeveld , levende verbrand worden; maer de

(I) Antwerpsch Cronykje, bladz. 3. Op bladz. 9 van hetzelve vindt
men een ander voorbeeld van eens scberpregters onbehendigbeid. In
Maert 1519 namelyk, zou een schipper op het Galgeveld onthoofd
worden. Met den eersten slag werd de knoop van den doek , waermede
des patients oogen verbonden waren, doorgehouwen , en die doek
viel af; by den tweeden slag werden de koorden doorgehakt , welke
zyne handen gekneld hielden. De schipper, aldus vry zynde, schoot op,
sprong van het schavot, en vlood in het kapelletje van Berchem. Maer
hy was reeds zoo zwaer gewond, dat hy drie dagen daerna overleed.
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koorde, waermede by by den hals aen den slaek gebonden

was, gebroken zynde, viel de misdadiger voorover, en

bleef in de ketingen hangen, welke hem bet middellyf

omknelden. Toen klom de scherpregler op het schavot,

om het vuer aenteblazen; maer nauwelyks had by den

voet op den houtstapel gezet, of het schavot brak, en

stortte met misdadiger, houtstapel en scherpregter Ier

neder. Deze laetste, legen wien het gepeupel reeds moord-

kreten aenhief, werd gedwongen de vlugt te nemen, om zyn

lyf te bergen. Te midden van deze verwarring, werd de

misdadiger uit de ketingen verlost, vlood met het overige

volk naer de stad, bleef eenigen tyd in het Minderbroeders-

klooster verborgen , en nam vervolgens naer elders de wyk.

Deze scherpregter was van Mechelen.

Uil deze en andere voorbeelden schynt te blyken, dat

Antwerpen toen nog geenen bestendigen scberpregrer bezat^

en dat deze betrekking nu door den eenen, dan door den

anderen werd waergenomen ; maer eenige jaren later ont-

moet men bestendig meester Gillyn met den titel van

stadsscherpregter bekleed. Hy was reeds een-en-dertig

jaren in dienst geweest, als hy den 15." Maert i563 zelf

gevangen werd genomen, « om veel quade feyten, die hyover

» langhe gedaen hadde. » By het gemeen was hy bekend

onder den naem van Kozyntje de Beul, en stond in groeten

haet by het volk. Na omtrent twee jaer gevangen te hebben

gezeten , en dikwyis gepynigd te zyn geweest, werd hy den

17.° January 1565, op de Meirebrug, door den scherpregter

van Brussel openbaerlyk onthoofd (i). De jaerwedde des

(1) Antwerpsch Chronykje, biadz. 60. De eerste regtspIegiDg op de

antwerpschen scherpregters was in dezen tyd twee honderd
gulden, mitsgaders zestien gulden voor het noodige brand-
hout en kolen, (i)

Na het gebeurde omtrent de galg (1507) viel er in drie
jaren tyds te Antwerpen niets meldingwaerdigs voor, tot in
September 1520, alswanueer hier eene nieuwe vergadering
der Stateu Generael werd belegd. Karel kwam namelyk tot
Keizer van Duitschland te worden verkozen; en alvorens zich
derwaerls te begeven, wilde hy al de zaken der Nederlanden
regelen. Het is niet onbelangryk te weten , dat het geld by
die verkiezing eene groote rol speelde. Men vindt daervan
een sfaellje in de rekening van Jan Micault, van den jare
1519, in welke onder anderen voorkomt eene ronde som van
25,900 pond, ten behoeve van Bernhard Stercker, facteur
der Fokkers te Antwerpen, ter uitkeering van 10,000 goud-
gulden, door hem belaeld aen den Aerlsbisschop van Mentz;
en van 8,000 andere goudgulden, betaeld aen den Paltzgraefi
ter kwyting van de hun verleende pensioenen, wegens goede
diensten door hen en hunne vrienden bewezen, om Karel
tot Koning der Romeinen te doen verkiezen (2). Hoe duer
de stem van den luikschen Bisschop Everaerd van der Marck
aen onze Michielsheeren kwam te staen , heeft men reeds
in ons I.« Deel (bladz. 376) kunnen zien.

Maer het gemeen der natie wist van dit alles niets, en
hier waren buitengewoon groote aenstalten gemaekt , om
den opvolger der Cesars in het westersche Keizerdom

Meirebrug had plaels gehad den 19 Juny 1527. Zekere Adriaen Bal , die
eenen pakker bad vermoord

, ging er door het zwaerd {Ibidem, biz. 30).

(1) Ordonnantie Alhertine, Wtgave,c. I, art. 184, en c. VIU, art. 18.

(2) Gachard, Rapport sur les doattnents conservé» d Lille , pag.504.

li
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statiglyk te ontvangen. Albrecht Durer, die zich deslyds

hier bevond, geeft ons in zyn reisverhael een denkbeeld

dezer toebereidsels. Er waren, zegt hy, vierhonderd bogen,

elke veertig voet breed , aen beide zyden der straten opge-

maekt, langs welke de hofstoel trekken moest. De pooit

was versierd met eenen triumfboog; en de schoonste maeg-

den der stad, byna gansch naekt en slechts in eene dunne

gazen kleeding gehuld, kwamen den vorst verwelkomen.

Dit had toen niets aenstoolelyks, integendeel was het eene

eere voor degene welke werden uitgekozen, om aldus al

hare bekoorlykheden ten toon te spreiden. Onder andere

feestelykheden wordt vermeld, dat de Violiere op den

Kauwenberg een tooneelstuk voorstelde. Onze stads Griffier,

Peeter Gillis, van welken Ërasmus met veel lof spreekt, en

dien hy in zyne Adagia zynen gastheer noemt, vervaerdigde

te dier gelegenheid dertien tooneelstukken of lafereelen,

om op de straten gespeeld te worden (i); en de stads

Sekretaris Cornelius Grapheus gaf eene Gratulatio of be-

groeting tot den Keizer in het licht. Er zullen nog wel

meer onzer letterkundigen geweest zyn, die hunne kunst

toonden; wy vinden onder anderen, dat Albrecht Durer

eene gedrukte beschryving der inhaling voor eenen stuiver

kocht (2). Wyders schonk de Stad ook twee honderd dui-

zend kroonen aen den Keizer, die naer Duitschland vertrok,

na Margareta in de landvoogdy bevestigd te hebben (3).

(1) Papebrochius, Acta S Norb., pag. 954, n. 87.

(2) Reliquiën, bladz. 96.

(3) Gachardf Lettre aux questeurs etCj, pag. 61; Antwerpsch Chro-

nykje, bladz. 14; Belg. Museum, I.« Deel, bladz. 198; Reliquié'n von

Albrecht Durer, bladz. 142-143.

Omtrent het midden van den zomer des jaers 1521 ver-

scheen hier eene vorstelyke personaedje, die in de slaet-

kundige gebeurtenissen van het Noorden eene voorname

rol speelde. Chrisliern II, Koning van Denemarken, was
den 1.» July incognito te Antwerpen gekomen, en had zich

vervolgens naer Brussel begeven, waer Keizer Karel hem
zeer heerlyk ontving. Den U." July kwamen de beide sou-

vereinen naer Antwerpen, vergezeld van de Landvoogdes

Margareta, benevens eenen tairyken stoet van edellieden;

en de Keizer legde hier den volgenden dag den eersten

steen van een nieuw zychoor van O. L. Vrouwekerk.

De beroemde schilder Albrecht Durer bevond zich mede
by deze plegtigheid ; hy had zelfs de eer 's Konings afbeeldsel

met kool te teekenen, en by zyne deensche Majesteit te eten

,

die hem daerenboven een zyner lytuigen leende, om met

hem naer Brussel te varen; alwaer de duitsche kunstenaer

andermael met hem aen het hof at, en zyn portret in olie-

verw schilderde, waervoor hy dertig gulden bolooning kreeg.

Durer merkt daerby aen, « dat hy gezien heeft, hoe hel volk

» van Antwerpen zich zeer verwonderde, toen het den

» Koning van Denemarken zag, die een zoo mannelyk

» schoon man was. » Christiern was inderdaed door de

natuer met velerlei gaven naer lichaem en geest bedeeld.

Onderscheidene redens hadden hem bewogen de leis

naer de Nederlanden te ondernemen. De voornaemste was

het verkrygen der betaling van den bruidschat zyner echt-

genoote Isabella van Oostenryk, zuster des Keizers. Reeds

den 22." February 1520 hadden Karel en Christiern te

Brussel een traktaet gesloten , waerby eerstgenoemde zich

verbond aen den deenschen vorst eene som van 350,000

DEEL IV. 5
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gulden te betalen, welke hem uil hoofde van gemelden

bruidschat toekwamen. Honderd duizend gulden moesten

binnen een jaer te Amsterdam worden voldaen, en de

overige twee honderd vyftig duizend gulden binnen vyf

jaren ; maer in het vooruitzigt , dat deze betalingen niet

geregeld zouden geschieden, had men aen den Koning

schuldbrieven ten laste van twaelf onzer voornaemste ste-

den gegeven, waerby deze beloofden de gemelde som in

evenredigheid van hun aendeel te voldoen , byaldien Karel

daerin roogt ten achter blyven. Anlwerpens aendeel was

het aenzienlykste, en bedroeg acht duizend gulden per jaer

of acht-en-veertig duizend in zes jaren.

Deze Koning Christiern kwam twee jaer later wederom

te Antwerpen; maer in zeer verschillende omstandigheden.

Eene omwenteling in Denemarken had hem van den troon

gestort, en hy kwam herwaerts gevloden. Hy twyfelde niet,

of de Keizer, zyn zwager, zou gansch Duitschland wapenen,

om hem te herstellen : maer hierin was hy mis ;
want

Karel beminde hem niet, en de Landvoogdes Margareta

kon slechts den man verachten en verfoeijen, die eenen

vlugtenden Bisschop door doggen had doen vervolgen.

Ook, toen hy den 9." Mei i523 te Antwerpen aenlandde,

werd hy met geen paerden ofte bargiën ingehaeld, juist

of men van zyne komst niets en hadde geweten. Nochtans

was hy van geenen geringen stoet omgeven : behalve de

Koningin, een zoon, twee dochters en drie of vier kame-

nieren, had hy ook vyftig hellebaerdiers medegebragt.

De verdere lotwisselingen van den deenschen vorst be-

hooren tot de geschiedenis van Antwerpen niet. Genoeg

zy het te weten, dat hy korts daerna naer Engeland

terugkeerde, zich vervolgens eenige jaren te Lier vestigde,

waer hy tot over de ooren in schulden geraekte. Ongetwyfeld
kwam hy dan van tyd tol tyd naer Antwerpen, immers vindt

men, dat hy zelfs den Schoulel dreigde, dat het hem den
kop zoude kosten, omdat deze eenige Lutheranen had doen
aenhouden. Ook riglte hy uil onze stad, onder dagteekening
van 21 September 1530, eene proclamatie lot de Zweden,
waerby hy hun vryheid van godsdienst en kwylschelding

van al het voorledene beloofde. Deze proclamatie had
een zeer gering uitwerksel; en de Koning, eindelyk zyne
staten met geweld hebbende willen heroveren, werd
te Opslo door de Denen en Noorwegers gevangen geno-
men

, en stierf in 1569, na eene gevangzitting van

zeven-en-dertig jaren (1).

De XVL« eeuw, volgens de aenmerking des oordeelkun-

digen Altmeyer (2) , was het begin der groole gezantschap-

pen by de hoven der europische vorsten, en van eene
merkelyke uitbreiding der staetkundige betrekkingen tus-

schen dezelve. Men had begrepen , dat de algemeene vei-

ligheid slechts kon verkregen worden door de daerstelling

van een evenwigt tusschen de aenval- en verdedigingsmid-

delen. Deze nieuwe staetkunde, welke eene gestadige wis-

seling van staetsstukken tusschen de partyen vorderde, gaf
aenleiding tot die gezantschappen en onderhandelingen,

(i) Altmeyer, Histoire des relations des Pays-Bas avec Ie Nord de
l'Europe, pag. 64, 65, 91, 106, 11:2, 120, 487 eü 491; Reliquiën
von Mbrecht Dürer, bladz. U3; Antwerpsch Chronykje , bladz. 18
en 22; Diercxsens, Antverpia , ad A."» 1521; Bertryn , Chronyke,
fül. 62; Trcsor National, Tom. I, pag, 311.

(2) Hist, des relat, des P.-B, avec Ie Nord, pag. 169.
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welke de drie laelsle eeuwen kenmerken. Onder de gezant-

schappen, welke by Keizer Karel gehoor verzoclUen

,

kwamen er eenigen uit zeer verre geweslen. In 15:23, toen

Margareta hier was, zag men er een te Antwerpen aen-

landen, komende uit Perzië, en gezonden door den Sophi

Ismail; een andere kwam ia 15i4 uit Moskovië, namens

den russischen Grootvorst Yassili Iwanowitsch (\),

Tydens het eerste bezoek van Koning Christiern , en zelfs

vroeger, begon de christene wereld al vast beroerd te wor-

den door Luthers groote Reformatie, welke het gezag der

roomsche Pauzen zoo diep moest schokken en in vele landen

vernietigen. De historieschryvers zyn het niet eens omtrent

de beginsels, welke deze omwenteling in de Kerk te weeg

bragten. Dat er velerlei oorzaken toe medewerkten , en dat

het verkondigen van den Jubel-aflaet de onmiddelyke oor-

zaek was, welke de uitbarsting verhaestte, dit is buiten

allen twyfel; maer hel is hier de plaets niet om in wysgeerige

beschouwingen te treden over eene gebeurtenis, welke in

Europa's geschiedenis eene zoo aenmeikelyke bladzyde

beslaet, en zulken magtigen invloed op de beschaving en

de vi7e denkwyze van het menschdom gehad heeft. Bepalen

wy ons dierhalve tot het omstandig verhael van de opkomste

en voortgang der Lutheranen te Antwerpen.

Gedurende de XL' en XIL« eeuw hadden zich in Italië

verscheidene genootschappen van Eremyten gevormd,

welke meerendeels geenen vasten regel, en een willekeurig

bestuer onder allerlei benamingen hadden. Paus Alexan-

der IV al de zwarigheden van het bestaen van zoo velerlei

congregatiën beseffende, had geen rust, voor dat hy ze in

1256 in eene enkele orde had vereenigd. Op deze wyze ont-

stond de vierde bedelorde, bekend onder de benaming van

Eremyten van S. Augustinus, doch kortheidshalve door-

gaens de Augustyners genaemd. Deze orde loefde niet zich

al dadelyk door gansch Europa te verbreiden . alhoewel zy

in veel minder aenzien stond dan de andere bedelorden

;

mogelyk omdat zy nog altoos, ondanks de vereeniging, in

verschillende congregatiën verdeeld bleef (!).

Eene dezer congregatiën, de Saksische, welke by uitstek

wegens hare geleerde mannen befaemd was, had haren

zetel in Duitschland, doch reeds van het einde der XV." of

het begin der XVI.» eeuw had zy een klooster te Enkhuizen,

in Noord-Holland, en van daer werden er eenigen om-
Irent het jaer 1511 naer Antwerpen ontboden door twee
deftige poorters, met name Joos Hoens en Mark Mussche.

Overtollig ware het hier te herhalen, hoe diep de geestelyk-

heid op het einde der XV.* eeuw vervallen, en hoe ergerlyk

de regeltucht in schier alle kloosters verslapt was. Zoo
verre was het daermede gekomen , dat de Norbertyners en

Predikheeren van Antwerpen omtrent het jaer 1500 aen de
behoefte eener hervorming niet langer hadden kunnen ont-

snappen : zoo gedrochtelyk waren de misbruiken, welke

onder die twee gemeenten waren geslopen.

De inkomste der Saksische Augustyners werd dan ook
door de antwerpsche bevolking, als eene heilvoorspellende

gebeurtenis begroet, des temeer, daer men wist, dat zy

(1) Antvoerpsch Chronykje, bladz. 23. (t) Henrion, IJist. des Ordres religieux, pag. 167.

I
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voornemens waren van het onderwys der jeugd hunne

hoofdzaek te maken, en hier latynsche scholen te openen.

Maer even als de vroeger ingekomene Minder- en Lieve-

vrouwbroeders hadden zy met het Kapittel te doen; en

hunne haspeling met die geestelyke overheid levert nagenoeg

dezelfde omstandigheden, als men uit het kort verhael

hunner vestiging zal zien.

Hunne reeds gemelde voorstanders hadden hun een huis

en grond geschonken achter de Munt, in de Nieuwstraet

,

tusschen de Ridderstraet en de Bokstede of Boksteeg,

omtrent de plaets waer thans de S. Andrieskerk staet.

Die Nieuwst raet was eertyds degene die men thans de

fieukelaerstraet noemt, en het klooster had zynen ingang

in de Boksteeg. Daer begonnen onze Augustyner moniken

eene kapelle te bouwen onder de benaming van de H. Drie-

vuldigheid ; doch dit geschiedde buiten de wete en zonder

toestemming van het Kapittel, dat er zich, maer te laet»

tegen verzettede; want de kapelle werd volbouwd, geopend,

en de kloosterlingen deden er openbaer dienst in. De

inwyding geschiedde den 28." van Oogstmaend 1513 (i),

in den vroegen morgen en met geweld, of ten minste

onder veel tegenstand , byzonder van wege de Kanoniken.

Het Kapittel deze inbreuk op zyn regtsgebied ziende,

vervoegde zich tot Adrianus Florentz, Deken van S. Pieters

te Leuven, die Privilegiebewaerder van hel antwerpsche

Kapittel was; deed zyne klagten over de onderwinding der

(1) Zoo verhaelt hel Papebrochius in zyne Annales, volgens Cau-

kerken; maer dit moei vroeger gebeurd zyn, want hel verbod van

Adrianus is gedagleekend van 20 Oogst.

kloosterlingen hooren, en verzocht raed om zich legen
hunne indringing te stellen.

Adrianus, door het vertoog des Kapittels bewogen, gaf
bevel aen broeder Joris van Steven, ongetwyfeld den
overste der antwerpsche Augustyners en aenlegger van het
werk, om de kapel van de H. Drievuldigheid, onlangs
opgerigl, aftebreken, verbiedende dezelve nog te openen.
Daerenboven gebood hy. dat de offerpenningeu, in de kapelle
ontvangen, aen hel Kapittel zouden worden afgegeven, als

aen hetzelve van regtswege verschuldigd.

Daer echter de Augustyners het bevel van Adrianus in

den wind sloegen, zond hun Joaunes Robyns, Deken van
het Kapittel van Mechelen, Onderprivilegiebewaerder van
ons Kapittel, eenen tweeden brief, bevelende aen Joris

het gemelde gebod natekomen op sti^affe van den keikban
en andere boeten, hem dagende voor zyne regtbank te

verschynen op den eerstkomende geregtsdag, zes dagen
na den dien der aenzegging (1). Deze brief joeg den
kloosterlingen eenigen schrik aen hel lyf ; want drie weken
daerna, te welen den 3.° October, schreef de gemelde
broeder Joris van Steven aen het Kapittel, zendende aen
hetzelve de offerpenningeu in de kapel ontvangen, en te

kennen gevende, dat hy door zyne Oversten niet gemagtigd
was, om te Mechelen voor de regtbank te verschynen.

Intusschen kwam te Antwerpen broeder Jan Raten,
Prior der Augustyners van Enkhuizen, welke gezaraentlyk

met Joos Hoens en Mark Mussche de zaek van den kloos-

lerbouw by den Raed van Braband overlegde, en aldaer

(<) Deze brief is van 12 September 1513.

f
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een ^edin^ in possessorio tegen het Kapittel inspanden, omdat

hetzelve hen wilde beletten een klooster op hnnnen eigen

grond by de door hen gebouwde kapelle optcrigten.

De kloosterlingen erlangden in den Raed van Braband

,

den 23." February i5l4, een vonnis tegen het Kapittel om

het nieuwe klooster op hunnen eigen grond te mogen bouwen,

alsmede tot het in bezit houden van zekere huizen en gron-

den zoowel als van hunne nieuwe kapelle. Om dit vonnis te

staven verklaerden de Poorters Joos Hocns en MarkMussche,

den 29." dier maend, dat zy hunne roerende en onroerende

goedereu aen de kloosterlingen gegeven hadden om hun

klooster te bouwen. Maer het Kapittel verlangende zyne

jurisdictie en nog meer zynen voorrang te behouden , zond

de Kanoniken Nikolaus Beukele, Tresorier, en Jan Kant,

naer Brussel om het behoud van zyne regten te bekomen.

Deze Kanoniken wisten de zaek zoo wel te leiden , dat zy

daerop welhaest brieven verkregen , ond<*r voorwaerde

nochtans, dat zy dezelve binnen de veertien dagen niet

zouden ten uitvoer stellen, binnen dewelke de Kanoniken

met den Raed zouden beramen, om alle moeijelykhedon

wegens den kloosterbouw uit den weg te ruimen : dit werd

alzoo gedaen. Maer intusschen hielden de kloosterlingen

niet op, openbane diensten te doen : en dit schreef het

Kapittel den 8." Maert naer Brussel, met verwittiging dat

het de erlangde brieven wilde ten uitvoer stellen. Daer ook

de Augustyners niet tot de rede wilden komen, en aen-

zegden dat zy met den bouw wilden voortgaen, stelde het

Rapitte Izyne brieven ten uitvoer, na hel verschynen der veer-

tien dagen. Maer de Augustyners sloegen geen acht op die

brieven en gingen in hun werk nog immer voort.
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Onderwyl dat dit geding te Brussel werd gepleten, wonnen

de kloosterlingen eenige voorstanders in den Raed van

Antwerpen, die wegens de zaek verscheiden mael vergaderde

en Kommissarissen naer Brussel zond. Men ziet hier weer

de Wet, even als in vroeger tyden, voor de kloosterlingen

party legen het Kapittel trekken.

Dan, de Raed van Braband, in overweging nemende, dat

uit dit geding veel andere kwestien stonden te ryzen , oor-

deelde dat het beter was, de zaek in der minne aftedoen;

en er werd door den Kanselier en den Raed, den 15.» April

15i4, besloten, dat Peeter vander Voort en Frans vander

Hulst naer Antwerpen zouden komen om de partyen voor

hen te roepen en hen door alle mogelyke middelen tot de

eendragt te brengen. De Kommissarissen van den Raed van

Braband kwamen hier den 2.° April, zy bezigtigden de

plaets waer het klooster zou gebouwd worden , en daegden

de partyen voor hen te verschynen.

Den 22." April verschenen in het Kapittelhuis van O. L.

Vrouwekerk, in tegenwoordigheid der Kanoniken en der

gemelde Kommissarissen, Joos Hoens en Mark Mussche

niet twee Augustynerbroeders, in vervanging van den Prior

van Enkhuizen , die afwezig was. Deze verklaerden in volle

vergadering, dat zy, kwalyk beraden zynde in het stuk

van regtverdediging, het Kapittel hadden overlast aengedaen

en voor het regt getrokken , en dat zy van dit geding en al

dat er aenkleefde afzagen ; toestemmende in de betaling

der kosten te dier gelegenheid door het Kapittel gedaen

,

zoo als dezelve door de Kommissarissen zouden begroot

worden , en belovende in het vervolg niets meer dergelyks

te ondernemen. Daerna smeekten zy onderdanig het Kapittel

DEEL IV. 4
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dat hetzelve hun zou toelaten den bouw van hun klooster

te voltrekken : dat het hiertoe zyne toestemming zou ver-

leenen en met hen deswege een concordaet aengaen , zoo

als er met de andere kloosters by derzelver aenkomst

waren gesloten geweest.

Dit alles nam het Kapittel aen; en door bemiddeling der

Kommissarissen gaf het zyne toestemming tot de oprigting

van het klooster; maer daer men overeen was gekomen dat

hetzelve op stadskosten zou gebouwd worden , werd er de

voorwaerde bygevoegd : als de Baed die toestemming van het

Kapittel zou vragen.

Doch de Kommissarissen waren reeds den dag Ie voren

met den Raed overeen gekomen, dat is met de drie Leden der

stad, die daerover op het Stadhuis waren vergaderd geweest,

en aldaer verklaerd hadden de oprigting van dit klooster

van hervormde Augustyners te verlangen en te verzoeken.

Dan verschenen ook denzelfden dag, 22 April, in hel

Kapittelhuis, in tegenwoordigheid der Kommissarissen de

afgevaerdigden van den Raed, Willem van Berchem, Arnold

vande Werve, Gaspar van Halmale, Adriaen Haertsens,

met den Pensionaris Adriaen Hermbouts. Deze verzochten

van wege de Stad, in bywezen van partyen, dat het Kapittel

zou toestemmen in het oprigten van het nieuwe klooster,

zeggende dat, indien het Kapittel hierin de stadsordonancie

Yolbragt, de Stad van hare zyde ook de ordonanciën van

hel Kapittel in latere gelegenheden zou vervullen.

Maer de Kanoniken bragten aen de afgevaerdigden ver-

scheidene bezwaren onder het oog, waerover zy meer dan
eens met den Raed gehandeld hadden, en van dewelke

niet alleen de gemeente maer ook de parochiekerken en

de andere kloosters, ten gevolge der toelating van het

nieuwe gesticht, zouden te lyden hebben : in weerwil van

welke vermaningen de Stad die toelating verzocht; daerby

hun vertrouwen te kennen gevende, dat de Raed al die

bezwaren had overwogen en dezelve zoodanig zou weten

te maligen dat de godsdienst er niet zou door lyden,

noch het gemeene welzyn er door verminderen maer wei

vermeerderen; willende alzoo hun eigen geweten ontlasten en

de Stad verantwoordelyk maken, stemden zy toe dat het

klooster, waer hetzelve was aengelegd, zou voltrokken

worden , zoo nochtans dat er alvorens tot een concordaet

of verdrag zou worden overgegaen.

Wanneer nu hel Kapittel op verzoek van de Stad zyne

toestemming had gegeven, wilde het nog, dal als daeruit

eenige kommer of schade sproot, de Stad dezelve zou

verhoeden ; en dat in de oprigting niets buiten behooren

zou geschieden noch zonder toestemming des Kapittels.

Deze inwilliging namen de stadsafgevaerdigden in dank

aen, hopende dal de Wet zich in die zaek zoo zou gedragen,

dat er het Kapittel volstrekt niets zou door te lyden hebben :

waervoor de afgevaerdigden, voor zoo veel hun aenging,

alsmede de Augustyners verklaerden borg te blyven.

Den 24.° April verschenen op nieuw de kloosterlingen

in het Kapittelhuis, vergezeld van Willem van Berchem en

Arnold vande Werve, van wege de Stad , en Mark Mussche,

welke in tegenwoordigheid der Kommissarissen baden dat

men niet van daer zou scheiden alvorens de zaek der

kloosterbouwing gansch was afgedaen en het concordaet

gesloten. Maer de Kommissarissen, bevonden hebbende, dat

de kloosterlingen geene wettelyke zending noch magt
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hadden om met het Kapittel een concordaet aeutegaen,

moesten zich bepalen by het opmaken van een concept of

voorloopig verdrag, bepalende benevens eenige byzonder-

heden dat het klooster binnen de zes weken gemagtigde

persoonen zouden voorstellen om het bedoelde concordaet

met het Kapittel te sluiten.

Deze zes weken verschenen den 5.° Juny, en er was

niemand opgekomen. Intusschen naderde de dag van den

Besnydenisomgang op H. Drievuldigheiddag, en de klooster-

lingen verlangden denzelven te vergezellen. Den 11." Juny

wendden zy zich tot het Kapittel, verzoekende oorlof om
die processie bylewoonen. Dit stond hun het Kapittel door

de goede bemiddeling der Kommissarissen toe; doch op

voorwaerde dat zy zich daer vertoonen zouden zonder een

kruis vooruit te dragen , ten teeken dat zy met het Kapittel

nog geen concordaet hadden; en dat de broeder, die dien

dag 's namiddags zou prediken, dit met luider stemme aen

het volk zou bekend maken , zeggende : UU gunst en verlof

van het eerwaerdige Kapittel hebben onze broeders heden de

processie vergezeld : de reden dat tcy ons daer zonder kruis

vertoond hebben^ is, dat wy nog geen concordaet met het Kapittel

hebben, en bygevolg nog geen klooster. Dat wy geen concordaet

hebben, is niet de schuld van het Kapittel maer wel de onze,

daer wy daertoe door onze oversten nog niet gemagtigd zyn.

Volgens de meergemelde Hs. Chronyk verschenen in deze

processie zeventien koppelen Augustyners, dat moeijelyk

om gelooven is, daer zy nog niet volkomen waren toege-

laten; en uit het hierna besloten concordaet blykt inder-

daed dat zy nog weinig in getal waren.

Dan eindelyk werd er door den Vicaris-Generael der
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orde een persoon afgevaerdigd met last om het gewenscht

concordaet te sluiten : dit was Joannes Mechlune van

Osbach
,
genaemd Raten , voormaels Prior van het klooster

van Enkhuizen, die ook eerste Prior van het antwerpsche

gesticht werd : het Kapittel benoemde de Kanoniken Dierik

Houwagen, Livinus Nilis en Nikolaus Boekelaer. Deze
kwamen met den gemelden Prior overeen ; en door bemid-
deling én medewerking van Jan Sauvage, Kanselier van

Braband, en de meergemelde Adrianus Florentz bragten zy

in de Kansellery van Braband een concordaet tot stand, den
20 July 1514-, in tegenwoordigheid van Jan Loemel, licen-

tiaet in de beide regten, en Wilhelm Heda, Proost van

dekerk van Arnhem, die beiden later Kanoniken werden
en alhier overleden (1).

Dit concordaet is nagenoeg gelyk aen degenen die vroeger

met de Minderbroeders en Lieve Vrouwbroeders gemaekt
waren geweest. De Augustyner predikanten moesten name-
lyk hunne toehoorders, en de biechtvaders hunne biechte-

lingen vermanen aen de moederkerk de tienden en de wet-

tige of gebruikelyke offerpenningen te betalen ; zy moesten

hunne biechtelingen aensporen om hunne goederen aen de

moederkerk of andere kerken te vermaken; onder de baten

der lyken, waervan ook de heiligt aen het Kapittel moest

uitgekeerd worden, vindt men hier weer behouden de zyde

kleederen, de paerden, koeijen, schapen en andere dieren,

alsmede de offerpenningen, was en alle hoegenaemde

(1) Het concordaet geeft Diercxsens volgens de oorspronkelyke bulle
an Paus Leo X, van 12 September Jol 4, door welke heuelve werd
goedgekeurd en bekrachtigd.

I
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voorwerpen; de baten voortskomende van toegelaten koop-

handel of uilslallen van koopwaren, binnen den omtrek des

kloosters, kwamen het Kapittel toe.

Tot het betalen der cynzen moesten de kloosterlingen een

levende man stellen, by het overlyden van welken zy gehou-

den waren aen het Kapittel den dubbelen cyns te betalen

,

en eenen nieuwen man Ie stellen. Zy moesten daerenboven

aen hetzelve eenen cyns van een once zilver 's jaers betalen.

Ziedaer den beknopten inhoud van het stuk.

Daer dit concordaet slechts door afgevaerdigden van

beide zyden was gesloten, moest het nog door deKanoniken,

in Kapittel vergaderd, en door de kloosterlingen, conventueel

vergaderd, aengenomen worden. Den 22.° July 45i4 kwam
Adrianus Florentz met twee Notarissen in het Kapittelhuis

,

de Kanoniken verzoekende het concept aentenemen , dat zy

ook deden. Daerna ging hy met dezelfde Notarissen en twee

afgevaerdigden van het Kapittel naerhet Augustynerkloosler;

en daer ook, na lezing van het stuk, namen het de klooster-

lingen eenstemmend aen , en beloofden den inhoud te zullen

naleven. Hiervan werd een notariële akt opgemaekt (1).

Nadat het klooster gesticht was, wonnen de kloosterlingen

(1) By bulle van 12 September daerna gelastte de Paus den Abt van

S. Michiels en de Dekens van S. Pieter te Leuven en van S. Rombout
te Mecbelen met de uilvoering der bulle. De Vicaris-Generael der

orde gaf zyne goedkeuring te Antwerpen den 2.» October; dit was
Joannes de Stapovitz, professor in de godsgeleerdheid van de orde

der Auguslyners; anderen schryven zynen naem Stapilius, Staupitz.

Drie jaer daerna keurde hy de stellingen van Luther goed tegen

het afkondigen der aflaten; maer ziende dat de twisten te hevig

werden, trok hy naer Engeland, alwaer hy in het jaer 1525, Abt
zynde, overleed.

gronden aen, om hetzelve te vergrooten; en hunne eerste

kapelle werd welhaest te klein. Zy begonnen dan eene nieuwe
en ruime kerk te bouwen , die zy echter nimmer hebben
mogen voltrokken zien; dit is het voorste gedeelte van de
thans bestaende S. Andrieskerk.

Ondertusschen moest de goede verstandhouding, welke
tusschen deze duitsche paters en de overige geestelyke

orden dezer stad bestond , aldra gestoord worden ; en door
de schuld der eerstgenoeraden kwam de twist zelfs zooverre,

dat de gansche stad er mede gemoeid was , en dat eenieder
voor de eene of de andere orde party koos. Zie hier wat
daertoe aenleiding gaf :

Doctor Marten Luther, professor by de Universiteit van
Wittenberg, aengedreven door beweegredens, welke het
hier niet past te onderzoeken noch te bedillen, had in het

jaer 1517 de hervorming der Roomsche Kerk beginnen te

prediken, en onder andere misbruiken het verkoopen der
aflaten dapper aengerand. Door deze stoutheid, en nog veel

meer door zyne verklaring, dat de Paus geenszins het opper-
hoofd der strydende Kerk was, had hy vele aenhangers op
zyne zyde getrokken.

Het geval wilde, dat Luther juist van dezelfde Augus-
tynsche congregatie was als de moniken , welke zich te

Antwerpen hadden nedergezet. Hetzy dat dezen zich tot

pligt aenrekenden hunnen landgenoot en medebroeder te

ondersteunen, hetzy dat zy van de waerheid zyner leer-

stellingen overtuigd waren, hetzy om andere redens, zy
schaerden zich onder het hervormingvaendel des professors
van Wittenberg, en predikten in denzelfden zin en in

denzelfden trant. Hun Prior, Jacob Spreng, a/ta« Probst
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of Prepositus, volgens de eenen een Vlaming, volgens

anderen een Brabander, de man welken Erasmus in eenen

zyner brieven aen Lulher prysl, ging hen daerin voor

(1519). Dat deze Probst hier allereerst de leer van Luther

predikte, blykt uit den brief van Erasmus, in de maend

April 1519, uit Antwerpen aen den Keurvorst Frederik

geschreven, alsmede uit dengenen dien hy uit Leuven, den

30." Mei van dat jaer, aen Luther schreef, waerin hy zegt

:

« Er is te Antwerpen een Prior, een opregt Christen, die u

» van harte lief heeft, uw gewezen leerling, als hy openlyk

» verklaert. Deze is om zoo te zeggen de eenigste die

» Christus predikt : byna al de anderen prediken slechts

» menschenpraet, of zoeken hun eigen baet en belang (1). »

Deze nieuwigheid werd weldra ruchtbaer, en er is geen

twyfel, of menige lieden voor wien het juk der Roomsche

Kerk een ondragelyke last was, haestten zich de sekte

bytetreden. Wel is waer, dat de luthersche beweging uit

zeer onderscheidene dryfveren ontstond, a By velen, zegt

» een protestantsch schryver, was het heilige begeerte naer

» waerheid en geregtigheid , waervoor zy alles gewillig

» opofferden ; by anderen was het nieuwigheidzucht, streven

» naer eer en onderscheiding, medeloopen met de toon-

» gevers, eigenbelang, d Maer welke ook die dryfveren

mogen geweest zyn, reeds in 1514 was zekere Hans Uyt-

tenhole zoo stout geweest , van op vollen Aschdag vleesch

te eten , voor welke overtreding der kerkgeboden hy verwe-

zen werd in eene boel van twaelf bourgondische schilden

(I) Diercxsens, Antverpia, Tom. III, pag. 328 en 32«.

en tot het doen eener bedevaert naer Rome (1). De eenigste
vrucht welke men uit dit proces verkreeg was, dat Uylten-
hole wegens zyne stoutheid algemeen bewonderd werd.

Tets wat wel het meeste opzien onder het volk baerde, was
de schandelyke handel, welke hier in aflaten gedreven
werd. Hetgeen Van Meieren daervan verhaelt is karakter-
schelsend. Persoonen die pauselyke aflaetsbullen hadden
bekomen, deden dezelve te Antwerpen aen italiaensche
kooplieden verpachten, en deze verhuerden de bullen aen
de welsprekendste predikanten (1521). Tegen dezen erger-
lyken aflaethandel voeren de Augustynermoniken dagelyks
uit, alhoewel hun niet onbewust was, wat gevaer zy daer-
door liepen. Trouwens, er was geen twyfel, of de Keizer
trok zich de zaek des Paus en der geestelykheid aen , daer
men reeds den 13.» July 1521, overeenkomstig een uit

Worms gedagleekend keizerlyk bevel, Luther's boeken
openbaerlyk door den beul had zien verbranden. Tevens
werd er een streng onderzoek gedaen naer degenen die van
de nieuwe leer verdacht waren. Men ontdekte hier onder
anderen Nikolaus van 's Hertogenbosch , een geleerden
schoolmeester. Deze werd in het jaer 152i te Brussel gevat
en in den kerker geworpen. Maer hy vond middel om er
uit te ontsnappen; en men weet niet wat er van hem
geworden is (2), ook niet wat hy onderwees. Was het de
latynsche tael? dan moest hy een der onderwyzers van de
Papenschool zyn, buiten dewelke het lalyn niet werd
onderwezen. Hoe dit zy, het was denkelyk ten gevolge

(1) Hs. chroDyk, ad annum.

(2) Zie Paquol, Mémoires Hu., art. Jac Bording. Tom. III, pag. 350,
edit. in-f.«

DEEL IV.
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dezer ontdekking, dat nog dit zelfde jaer het Kapittel

gemeenschappelyk met het Magistraet (2J December 1521)

by decreet de drie Parochiescholen in de Borgt-, S. Joris- en

S. Jacobskerk instelde , in welke het alleen was toegelaten

de latynsche tael te onderwyzen.

Weldra werd Jacob Probst ook gevangen genomen , naer

Brussel gesleept, zeer hard behandeld en met het vuer

gedreigd. De Prior had echter weinig lust, om de luthersche

martelkroon te verdienen; edoch, hetzy schrik, hetzy over-

reding, alles wat hy te Antwerpen gepredikt had, werd

door hem herroepen, in tegenwoordigheid van Hieronymus

Aleander, pauselyken Nuncius te Brussel ; Hieronymus van

der Noot, Kanselier van Braband; Adrianus Herbouls,

SufFragaen des Bisschops van Kameryk; Joannes Glapion,

biechtvader des Keizers; verscheidene doctoren in de gods-

geleerdheid^ en eenige andere geestelyke en wereldlyke

persoonen; zelfs was hy zoo bereidwillig, dat hy dertig

als kettersch gedoemde artikelen, ten bewyze dat hy dezelve

afkeurde met eigen hand onderteekende. Hierna werd het

hem vergund zich naer het klooster van Iperen, anderen

zeggen naer dat van Brugge, te begeven (1522).

Het liep echter niet lang aen , of de overheid merkte, dat

zy de duts van eene schynbare bekeering geweest was :

immers, nauwelyks was Jacob Probst in vryheid gesteld,

of hy hervatte zyne aenvallen tegen de Roomsche Kerk. Het

schynt, dat hy zich te Brugge in volkomen veiligheid achtte,

en hoopte dat zyne menigvuldige aenhangers hem wel zou-

den beschermen. Hierin was hy eventwel mis ; de klein-

geestigheid, welke hy te Brussel had laten blyken, had vele

gemoederen van hem doen afvallen ; ook kwam er niemand

opdagen om hem te veriossen, toen hy werd gevangen
genomen en andermael naer Brussel gevoerd (1522). Deze
reis scheen zyn lot onvermydelyk ; doch het gelukte hem
door hulp van eenen Franciskaner uittebreken, waerna
hy naer Duitschland week. Daer maekte hy in druk bekend,
hoe men met hem had geleefd , verzocht verschooning over
zyne herroeping en vlood naer Bremen , alwaer hy langen
tyd Luther's leerstellingen is blyven onderwyzen.

Ondertusschen had de Grootvikaris van den Bisschop van
Kameryk aen dezen geschreven, dat het gansche Augusly-
nerklooster te Antwerpen met de luthersche kettery besmet
was, en dat ettelyke burgers reeds door de nieuwe leering

verleid waren. De Prelaet die toen den kamerykschen stoel

bekleedde was Robertus van Croy : hy haestte zich den Raed
van Braband daervan bescheed te geven. Diensvolgens wer-
den de Graef van Hoogstraten , de Kanselier van der Noot
en de Audiencier van Springens naer Antwerpen gezonden

,

om omtrent de opkomende kettery onderzoek te doen. Het
schynt, dat zy genoegzaem stoffe van beschuldiging tegen

de Augustyners vonden ; want zy namen ze allen gevangen
en stuerden ze naer Brussel. Doch daer speelden zy dezelfde

rol als hun meester Jacob Probst, bekenden hunne dolingen,

en herriepen dezelve eenige dagen daerna van de hoogzael
van O. L. Vrouwekerk te Antwerpen (1522).

Met hoe weinig regtzinnigheid deze herroeping geschied

was, blykt hieruit, dat hunne nieuwe Prior Henricus
Muller, alias Henricus van Zutphen, zich korts daerna

verstoutte in de Munt de hervormingsleer opentlyk te

prediken. Dan, de Schoutet Nikolaes van Liere was er

seffens by, en deed dezen nieuwen geloofsverkondiger op
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29 September gevangen nemen en in S. Michielsklooster

in het geheim zetten. Dit bragt de gansche stad in rep en

roer : meer dan drie honderd wyven , gevolgd door evenveel

straetjongens, liepen naer het gemelde klooster, haelden

van Zutphen er met geweld uit, en verborgen hem by de

Augustyners. Van Zutphen achtte zich echter te Antwerpen

niet in veiligheid ; maer vluchtte reeds den volgenden dag

uit de stad en week naer Bremen, waer hy eenigen tyd

predikte ; maer deze stad op bevel des Bisschops hebbende

moeten verlaten , werd hy te Melsdorf door de boeren ge-

vangen en levende verbrand.

Na de vlugt van Henricus van Zutphen werden onze

Augustyners het voorwerp van eene immer strenger bewa-

king; en daer men niet toefde; de zekerheid te erlangen,

dat zy alle min of meer de nieuwe geloofsbegrippen bystem-

den, werden zy den 6." October 1522 gevanglyk uit hun

klooster gehaeld en hunne kerk gesloten. Al de broeders

werden wederom naer Brussel gevoerd en daer scherp onder-

zocht. Hun laetste Prior, Lambertus Thoren , herriep zyne

leerstellingen, benevens de meesten zyner kloosterlingen;

maer twee hunner, met name Henricus Yoes en JoannesËsch,

die in hunne gevoelens bleven volharden, werden ontwyd,

en den 4." July 1523 te Brussel levende verbrand. De

marteldood dezer twee mannen werd door Luther in een

krachtig lied bezongen; en hy hield ze voor de eerste

bloedgetuigen der Hervorming, niet slechts in de Neder-

landen, maer ook in geheel Europa geweest te zyn (1);

(f) N. C. Kist, Archief van de Kerkelyke Getchiedenis , V.« Deel,

bladz. 461 , alwaer men nevens den hoogduitscben tekst van dit lied

,

eene iatynsche en nederduitsche vertaling van hetzelve aentreft.
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alhoewel Diercxsens laet hooren , dat zy op den brandstapel
in het Roomsch geloof stierven.

Aldus eindigde te Antwerpem de congregatie der Saksische
Augustyners, nadat zy hier slechts twaelf jaren bestaen had.
Hunne kerk werd gesloten, en den 7.» October was het
H. Sakrament er processiegewyze uitgehaeld en naer O. L.
Vrouwekerk overgebragt. Daerna werden al de altaren
afgeworpen, de klokken weggevoerd, de deuren en vensters
toegemetst, en de meubelen openbaerlyk in den Eekhof
verkocht. Paus Adrianus VI had ook in 1523 oorlof gegeven

,

om de gebouwen van hun klooster te verkoopen ; maer ten'

gevolge van het vereffenen der schulden en andere moeije-
lykheden, liep het wel vyf jaren aen, eer van dezen oorlof
kon worden gebruik gemaekt, zoo als wy ineen volgend
hoofdstuk zullen zien (i).

Deze vervolgingen bragten echter de uitdelging van het
Lutherdom niet te weeg; wel ten tegendeele : en de geloofs-
yver der hervormers scheen daeruit nieuwe krachten te
hebben geput. Te vergeefs had men den 6.° Mei 1522
wederom luthersche boeken op de Groote Markt open-
baerlyk doen verbranden, en Cornelis Grapheus, sekretaris
der stad, denzelfden dag gedwongen van de hoogzael in
O. L. Vrouwekerk te herroepen, alles wat hy als dichter,
redenaer en historieschryver ten voordeele van Luthers
leering had gezeid of geschreven ; het en mogt niet baten :

Seckendorff Commentanus de Lutheranismo . Lib. I, pag. 179, 283

2„!? V *''''*''''^' ^^'^^y^' i>l^^. 57; Papebrochius,
Annales Mas. cit. apud Diercxsens.

II
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de geest der godsdiensthervorming verspreidde zich als een

loopend vuer onder onze bevolking.

De regering meende dus andere maetregelen te moeten

nemen. Den 4." October 4522 verscheen een keizerlyk

plakkaert, waerby alle predikatiën en vergaderingen aen

het Rruiphol , op S. Willebrordsveld en omtrent het

Beggynhof ten strengste verboden werden. Tevens begon

men diegenen optezoeken , die zich te veel met de luthersche

zaken hadden ingelaten. Den 41.° derzelfde maend zag men

op de Groote Markt een' boekdrukker en een zegelsteker te

pronk staen , beiden waren bovendien verwezen geworden

,

om hun leven lange een geel kruis op den rug en de borst

te dragen; doch deze laetste strafwas hun kwytgescholden.

Eenigen tyd daerna, den 2.° Maert 1523, werden twee

schilders en twee goudsmeden om dezelfde reden op de

Markt geschavotteerd (1).

Alhoewel nu de Augustyners verstrooid waren en hun

klooster gesloten, het schynt dat zy niettemin volhardden

in het verbreiden der luthersche leerstellingen. Immers

kunnen wy geen ander reden geven van een keizerlyk plak-

kaert, dat in 1524 het licht zag, en waerby verboden werd

de predikatiën dier moniken bytewoonen , en eene belooning

van honderd gulden voor de aenbrengers van alle zulke

predikanten werd uitgeloofd. Eenige dagen daerna, den

50.° July, kwam een Augustynermonik , in weerwil van dit

verbod, en als om de overheid te tarten, op de Timmersaet

{\) Deze en meer andere vervolgingen tegen de persoenen worden

verhaelt in het Jntwerpsch Chronyï^e. Dit zy hier nu eens vooral

gezeid, ter vermyding van herhalingen.
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of scheepstimmerwerf buiten de Slykpoort, en slont aldaer

in eene bargie, die m>en aldaer vermaken soude; en ofschoon

het aen eeniegelyk op lyf en goed verboden was, zich by
zulke predikatiën te laten vinden, er was tevens eene me-
nigte volks derwaerts getrokken. De overheid deed echter

niets om de byeenrotting te verstroeijen ; maer toen onze

Augustyner uit het schip trad, werd hy door twee vleesch-

houwers gevangen, die hem naer het Steen bragten, en

aldus de uitgeloofde belooning van honderd carolusgulden

mogten verdienen.

Des anderendaegs, 31 July, waren al de Gilden in het

harnas, benevens eenige van de Ambachten met hunne
Dekens aen het hoofd , ten einde de uitvoering der plak-

kaerten te helpen verzekeren. Onder bedekking dezer

gewapende benden , werd de bovengenoemde Augustyner-

monik uit het Steen gehaeld en naer de Werf gebragt

,

« ende is aldaer in eenen sack getreden, den welcken men
» in 't midden toebant, aen den hals ende boven 't hooft,

» waerna hy door den scherpregter ten Werve werd af

» gestooten. » Deze verdrinking, de eerste van welke onze

jaerboeken gewag maken , werd den 6." September daerna

opgevolgd, door de schavottering van eenen makelaer, die

zich met de zaek des Augustyners te veel bemoeid had ; en

daer men dezen makelaer als een zeer gevaerlyk mensch
beschouwde, werd hy uit de stad gebannen, nadat men
hem de tong in twee had gespleten.

Deze vervolgingen boezemden de bevolking zooveel schrik

in
, dat men gedurende een half jaer van geen sektarissen

meer hoorde, tot dat in den aenvang van 1524 een velen

ergerende gerucht in omloop kwam : Nicolaus de Bruxellis
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of van Brussel, Pastor van S. Jacobskerk, had, zeide men,

in zyne serraoonen de nieuwe leer trachten te verspreiden.

De doctors in de godsgeleerdheid ter hooge school van

Leuven, die alstoen over het openbaer godsdienstig onder-

wys een wakend oog hielden, hadden van dit gerucht zoodra

niet lucht gekregen, of zy haestten zich eenen hunner, doctor

Ruardus Tapperus herwaerts te zenden, ten einde de zaek

van naby te onderzoeken , en den Pastor des noode aen zyne

dwaling te doen verzaken. Deze doctor Tapperus was een

schrander en innemend man , en volbragt zoo wel zynen last

,

dat hy den Pastor overrede, om korts na Paschen naer

Leuven te gaen, en daer, in tegenwoordigheid van de gansche

godsgeleerde Faculteit zyne vermeende dwalingen
aftezweren,

belovende in het vervolg het katholyk geloof te huldigen

en de luthersche leer te bestryden.

Het ging met deze bekeering gelyk met degene van Jacob

Probst en Henricus van Zutphen : eenigen tyd nadien, na-

melyk, vernam men te Leuven door geloofwaerdige getuigen,

dat Nicolaus van Brussel in zyne oude dwaling zoude her-

vallen zyn, en in zyne sermoonen een erger leven dan ooit

maekte. De leuvensche Faculteit schreef dan ook aen het

Kapittel van Antwerpen, als beschermheer en opperherder

der gemeente, hetzelve vermanende, zich aen de verleiding

niet medepligtig te maken; en, byaldien er geen ander

middel overbleef, om het kwaed te stuiten , tot de afzetting

des Pastors overtegaen. Deze brief werd door den knaep

der Faculteit den 5.° July 1524 te Antwerpen gebragt, en

men kan denzelven by Diercxsens in zyn geheel lezen (l).

(i) yéntverpia Christo ruucens et crescens, ad A .«.
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Dezelaetste voegt er niet by, welk het gevolg van het

schryven der Faculteit was, noch of de Pastor nu werkelyk

werd afgezet; Iiy zegt alleenlyk, dat men niet weet, welk

dezes einde was. De onzekerheid, in welke Diercxsens te

dien aenziene verkeerde, moet daeruit ontstaen zyn, dat

Nicolaus de Bruxellis nog eenen anderen naera gehad heeft.

Trouwens, het was toen niet zeldzaem, dat iemand zynen

familienaem tegen dengenen zyner geboorteplaets verwis-

selde; zoo vindt men, onder veel andere voorbeelden,

Ruardus Tapperus in den beroepen brief der Faculteit

ook vermeld onder den naem van Ruardus de Enchusia,

dat is, van Enkhuizen.

Velen meenen dus, dat deze Nicolaus de Bruxellis, de-

zelfde persoon is, die in 1535, op de algemeene vergadering

der vrymelselaren de beruchte charter van Keulen met den
naem van Niclaes vander Noot onderteekende. Tot dusverre

echter heeft men deswege geen echte bescheeden kunnen
ontdekken. In het genealogische verslag van Azevedo, be-

trekkelyk den stam van der Noot, doet zich bevorens het jaer

i535 geen Nikolaes op. Ook in de oudste familiebescheeden

van den baron van der Noot, te Aelst, is er geen melding

van gevonden. Het is nochtans zeker, dat er te dien tyde

te Antwerpen een stam der familie van der Noot bestond

;

en op de jaren 1524, 1526 en 1530 ontmoet men onder onze

Schepenen eenen Adriaen van der Noot.

Men mag dus met allen grond van waerschynlykheid ver-

moeden, dat Nicolaus de Bruxellis, de Pastor, wiens uit-

einde aen Diercxsens onbekend was gebleven , dezelfde was
als Nikolaes van der Noot ; althans heeft men de verzekering,

dat deze in 1535 de logiën van Brussel, by het Congres der
BEEL IV. 6
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vrynietselaeis van de broederschap van S. Jan, Ie Keulen

vertegenwoordigde, even als Jacobus Preposilus degene

van Antwerpen, en Jacob Ulenhove degene van Gent. Alle

drie waren dus nederlandsche ballingen of vluglelingen,

alle drie onderteekenden met meer anderen de charter van

Keulen. Zie hier het facsimile van hun handleeken (i).

Vco()W j^Vr^^^ofitvvj

(7^r^

Ondertusschen, indien de nieuwe geloofsleer niet in het

openbaer verkondigd werd , hare predikanten lieten daerom

niet na in het heimelyk aenhangers te werven; en er is geen

twyfel, of zy stonden in nauwe betrekkingen met Luther,

die hun zelfs in den jare 1525 eenen brief schreef, om hen

te vermanen tegen zekere dwaelgeesten die tot ongodistery

vervallen waren, op hunne hoede te zyn. Dit verhaelt

Seckendorff ; maer eenige sektarissen daema ontdekt zynde

geworden , werden al de Gilden in de wapenen geroepen

,

als ware de stad door eenig verraed of onheil bedreigd

geweest. Den 26.» February 1527 stonden zy in volle harnas

(i) Zie Algemem wysgeerig ,
geschiedkundig en biographisch fToor-

denboek voor Frymetselaren , 1.* Deel» bladz. 105 en volg.

4$

van het Stadhuis tot aen de Braderystraet. Op de Groote
Markt bevond zich eene stellaedje voor de burgerlyke en

geeslelyke overheden opgeslagen. Van die hoogte begon
de Choordeken tot het volk een sermoon te houden, gedu-
rende hetwelk tien van kettery betigte persoonen werden
opgebragt, die daerover openbare boetpleging zouden doen.

Te dien einde gaf men elk hunner eene brandende kaers in

de hand, en hing hen een manteltje aen, op welks eene
zyde het H. Sakrament, ende op de andere Luther met vele

duivelen geschilderd stond. In deze vreerade toetakeliuff

volgden zy de processie, die onder het luiden der groote
klok uit O. L. Vrouwekerk was gekomen ; maer er al spoe-

dig weder terugkeerde, uit hoofde van het groot gerucht,

dal onder het volk was gekomen, en ten gevolge waer-
van men eenen oploop vreesde. De boetelingen werden in

de kerk de manteltjes afgenomen, en zy mogten naer huis

gaen. Nimmer nadien beproefde men om nog zulke inqui-

sitieprocessiën te Antwerpen te houden (1).

Het jaer daerna (1528) zag men hier een man aenkomen
met name Otto Pack, en zich uitgevende voor Kanselier van
George, Hertog van Saksen. Deze man was zoo vermetel

geweest, dat hy een verbond der Katholyken had durven
veronderstellen, ten doel hebbende de gansche uitroeijing

der Lutheranen; en had zelfs beloofd de oorkonde des
Iraktaets te vertoonen. Op dit berigt was de Keurvorst van
Saksen en de Landgraef van Hessen te velde gekomen , en
de laetste was al dadelyk in Beijeren gevallen. Maer het

bedrog spoedig ontdekt zynde, had men de vyandlykheden

(4) Anlwerpsch Chronykje, bladz. 27 ad A." i526.
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gestaekt , bel krygsvolk afgedankt , en Otto Paek had zich

door de vlugt uit de voeten gemaekt.

Zyn plan, by het uitstrooijen dezer valsche mare, was

geweest geheel Duitschland in rep en roer te brengen ; dit

plan was mislukt, omdat hy het bestaen van het bewuste

verbond door geene oorkonden had kunnen bewyzen. Hy

wordt ons afgemaeld als een yverig Lutheraen , en het is

zeer mogelyk dat hy met Luther in belrekking hebbe

gestaen. Wy zouden echter niet durven beweren , dal deze

vooraf kennis had van het plan des gewaenden Kanseliers,

om de Duitschers tegen elkander in het harnas te jagen

»

alhoewel Cochlaeus zegt, dal Lulher over hel mislukken

dezer booze onderneming zyn spyt betuigde.

Deze historische daedzaek is overigens nog niet genoeg-

zaem opgehelderd, zoomin als de raedselachlige perso-

naedje van Olto Pack, om met zekerheid te kunnen zeggen

van wien het gemelde plan was uitgegaen. De schryvers,

welke daervan gewagen , verschillen ook omtrent hel eindlot

van Otto Pack. De eenen zeggen, dat hy in 1528 te Ant-

werpen gevangen zynde, onverwyld werd onthoofd ; anderen

dat hy nog eenige jaren rondzwierf, tol dat hy in 1536 hier

werd geval en naer Brussel gevoerd, alwaer hem, na een

lang geding en vele pynigingen, door den prokureur-fiskael

Baudewyn Lecocq zyn doodvonnis werd gegeven, wordende

hy daerop den 5.° February 1558 onthoofd en zyn ge-

vierendeelde lyk buiten gehangen (1).

(1) PfeflFel, Abrégé chromlogique de VHxstoire et du droit pufdie

dAllemagne, 1I.« partie, pag. 527 édit. in 12.<»; Diercxsens, Antverpia,

Tom. IV, pag. 28 et 71 edil. in 8.»; Cochlaeus, CommetU. in act. et

tcript, Luth., ad A." 1528; Fleury, HisU ecclés., liv. CXXXl, n. 80;

Annales fFirsburgenses , pag. 273.

Omtrent dezen lyd heerschte in Engeland eene besmette-

lyke ziekte, welke in de maend September des jaers 1529
te Antwerpen uitbrak. Twee voorname geneesheeren van
dien tyd ; Joachim Roelants, van Mechelen, en Jacob van
den Kasleele, alias Castricus, van Hazebroeck, te Antwerpen
gevestigd, beschouwden de kwael als eene soort van pest,

waerby het bloed en andere vochten des lichaeras bedorven
en ontstoken werden. Men noemde ze de Engelsche of
ZwEETziEKTE

: CU ZOO groot was derzelver kwaedaerdigheid,
dat de meeste lyders binnen de eerste vier-en-twintig uren
bezweken. De uitbreking van een overvloedig en stinkend
zweet was het gewoone teeken, dat de kwael haer toppunt
had bereikt. Sommige zieken braekten zwart bloed en gal

;

anderen waterden overvloedig, en deze hadden de meeste
kans om er door te komen. Alhoewel de ziekte, gelyk gezeid
is, sedert eenige jaren in Engeland had geheerscht, willen
onze beide schryvers

, dat zy voornamelyk veroorzaekt was
door den vochtigen en warmen zomer van dit jaer.

De Zweetziekte begon te Antwerpen na eenen dikken
stinkenden nevel. Hare eerste aenvallen waren by de lyders
gekenmerkt door koude en huivering, verzeld van hoofd-
pynen en duizelingen. Daerna verklaerde zich benauwdheid
op de borst, felle hartkloppingen en eene zoo groote ver-

slapping, dat de zieken niet konden overeind blyven staen.

Vervolgens openbaerde zich ontsteking, roodheid en zwel-
ling aen de keel; de pols klopte hevig; eene brandende hitte

en een onuitleschbare dorst beving hen. Eindelyk werd de
beroering zoo geweldig, dal ook ylhoofdigheid overkwam,
vergezeld van eenen onweêrstaenbaren slaeplust. Dit laetste

was een slecht voorleeken : de handen zwollen , het zweet

I. ,j;
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hield op, en eenige stuiptrekkingen eindigden het leven.

De gewoone slagtoffers der ziekte waren diklyvige en

kwaedvochtige menschen. Onder degenen welke zy wegrukte

bevonden zich de Burgemeester Aert van Liere, de Deken van

S. Lncasgild , Rutgeerd van der Weyden , en de vermaerde

schilder Quinten Metsys, die in het Karthuizersklooster, op

het Kiel, overleed, alwaer hy om de plaeg te schouwen

gevlugt was. In drie dagen sleepte zy hier meer dan

vier honderd menschen ten grave. De schrik, welke deze

sterfte verwekte, was dusdanig, dat de geneesheeren van

Gent degenen van Antwerpen verzocht hebbende, hun den

oorsprong, aerd en behandeling der Zweelziekte te doen

kennen , er niemand gevonden werd , om hierover te raed-

plegen. Castricus alleen , na daertoe van het Magistraet last

te hebben ontvangen, nam het op zich aen de Gentsche

Faculteit te antwoorden. Hy deed dit deels naer aenleiding

der gesprekken , welke hy over dit onderwerp met de andere

geneesheeren gehad had , en deels volgens hetgeen hy daer-

over uit eigene ondervinding te weten was gekomen.

Hy getuigt by die gelegenheid, dat er geen middel was,

om de andere geneesheeren tot eene vergadering te bewegen.

Velen , uit vrees voor zichzelven en hun huisgezin , hadden

de stad verlaten; anderen waren zelve door de besmetting

aengetast; en de weinige aenwezigen die nog gezond waren,

hadden zooveel werks met hunne zieken te bezoeken , t'huis

derzelver water te bekyken , en de menschen raed te geven

,

dat men hen onmogelyk kon byeenroepen.

Overigens, zegt Ërasmus, waren velen, eer het slagtoffer

van eene verschrikte inbeelding, en haelden zich de kwael

op den hals door de zorgen zelve, welke zy aenwendden.
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45
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hield op, en eenige stuiptrekkingen eindigden het leven.

De gewoone slagtoffers der ziekte waren diklyvige en

kwaedvochtige menschen. Onder degenen welke zy wegrukte

bevonden zich de Burgemeester Aert van Liere, de Deken van

S. Lucasgild, Rutgeerd van der Weyden, en de vermaerde

schilder Quinten Melsys, die in het Karthuizersklooster, op

het Kiel, overleed, alwaer hy om de plaeg te schouwen

gevlugt was. In drie dagen sleepte zy hier meer dan

vier honderd menschen ten grave. De schrik, welke deze

sterfte verwekte, was dusdanig, dat de geueesheeren van

Gent degenen van Antwerpen verzocht hebbende, hun den

oorsprong, aerd en behandeling der Zweetziekte te doen

kennen, er niemand gevonden werd, om hierover te raed-

plegen. Castricus alleen, na daertoe van het Magistraet last

te hebben ontvangen, nam het op zich aen de Gentsche

Faculteit te antwoorden. Hy deed dit deels naer aenleiding

der gesprekken, welke hy over dit onderwerp met de andere

geueesheeren gehad had , en deels volgens hetgeen hy daer-

over uit eigene ondervinding te weten was gekomen.

Hy getuigt by die gelegenheid, dat er geen middel was,

om de andere geueesheeren tot eene vergadering te bewegen.

Velen, uit vrees voor zichzelven en hun huisgezin, hadden

de stad verlaten ; anderen waren zelve door de besmetting

aengetast; en de weinige aenwezigen die nog gezond waren,

hadden zooveel werks met hunne zieken te bezoeken, t'huis

derzelver water te bekyken, en de menschen raed te geven,

dat men hen onmogelyk kon byeenroepen.

Overigens, zegt Erasmus, waren velen, eer het slagtoffer

van eene verschrikte inbeelding, en haelden zich de kwael

op den hals door de zorgen zelve, welke zy aenwendden,
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om er zich tegen te beveiligen. Te midden van deze alge-

meene verslagenheid werd er door de Geeslelykheid eenen

plegtigen biddag en processie op S. Michielsdag ingesteld,

waerna de ziekte eensklaps ophield te woeden , indien men
daeromtrent de getuigenis van Haraeus mag gelooven. Dit

wonder werd nadien alle jaren herdacht by de processie,

welke op S. Michielsdag werd gehouden, tot in nsi , als-

wanneer die feestdag werd afgeschaft, en de godsdienstige

omgang op den Zondag vóór het feest des Aertsengels

gesteld, telkens dat dit feest niet met eenen Zondag inviel.

De Wethouderen
, Gilden, Ambachten en de Geestelykheid

uit al de kerken en kloosters verzelden die processie, welke
langs den grooten toer omging; maer sedert eenige jaren

houdt men ze binnen de kerk (i).

Korten tyd nadat Luther de groote scheuring in de Kerk
was begonnen te verwekken, was er in Duitschland eene nog
veel ergere sekte opgestaen, namelyk degene der Doopsge-

zinden, ook bekend onder de benamingen van Anabaptisten^

Baptisanten, Her- en Wederdoopers. De hoofdbewering dezer

sekte was, dat alle menschen , tot rype jaren gekomen zynde,

nog eens gedoopt moesten worden. Uit een staetkundig oog-

punt beschouwd, hadden weinige ketteryen zulk eene revo-

lutionaire strekking als deze, welke het zooverre bragt , dat

zy de bisschoppelyke stad Munster in haer geweld kreeg,

terwyl de bekende kleermaker Jan van Leiden er zich Koning

(1) Jacobi Castrici de Sudore epidemiali , quem Anglicum vocant;
Anlv. per J. Grapheum, anno 1529, 44 pp. in 8.»; P. J. d'Avoine
ISotice sur Ie doctcur Jcachim Roelants , Malines 1846, pp. 15; Diercx-
sens, Tom. IV, pag. 51; Haraeus, Annales Ducum Brab., ad A.";
Erasmi ep., Lib. XXVI, EpistM; en Antwerpsch Chronykje, bladz. 31.
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liet uitroepen. Deze sektarissen hadden ook hunne zende-

lingen naer Antwerpen afgestuerd ; maer de eerste , die er

op het einde van October 1529 ontdekt werd, was dadelyk

gevat en zonder genade verbrand geworden; de anderen

hadden de vlugt genomen.

Nadien hoorde men in verscheidene jaren van deze sek-

tarissen te Antwerpen niet meer spreken ; maer in den tyd

dat de Wederdoopers de stad Munster in hun geweld had-

den , en dat Jan van Leiden er allerlei dwaesheden aenrigtte,

kwamen ereenigen naerAntwerpen afzakken. Dan, de eerste,

welken men hier kon opsporen, en welken men bevond een

Keulenaer te wezen, werd den 23.° February 1535 op de

Groote Markt ontlialsd , zyn lichaem verbrand , en het hoofd

buiten de stad op eenen staek gesteld. Twee anderen,

een busmaker en een melselaersknecht troffen den 4.°

Maert hetzelfde bloedig lot. Eenige dagen daerna in de

Palmweek, dat is degene vóór Palmzondag, werden des

morgens ten zes ure vier vrouwen verdronken. Deze waren

insgelyks betigt van herdoopery, en van beweerd te hebben,

dat zy hare naektheid niet behoefden te schamen, evenmin

als Adam en Eva in den staet der onschuld ; zy werden dan

ook in eenen zak gestoken en zoo ten Werve afgestooten.

Deze voorbeelden weerhielden de Doopsgezinden echter

niet; ja, zy smeedden het ontwerp zich van de stad meester te

maken ; en, indien men den schryver eener Hs. chronyk, by

Diercxsens aengehaeld, mag gelooven, scheelde het weinig,

of zy bragten dit ontwerp ten uitvoer. Eerst deden zy

vorderingen en overweldigden den H.° Mei het Stadhuis;

maer de burgers spoedig te wapen zynde geloopen , ver-

dreven de sektarissen, namen er zeventig gevangen en

verstrooiden de overigen. Eenige dagen daerna volgde de
regtspleging, die verschrikkelyk was. Men wilde de Weder-
doopers overtuigd hebben, dat zy het ontwerp hadden
gesmeed, de stad aen de vier hoeken in brand te steken :

denkelyk was dit slechts een voorwendsel om de gruwelen

te wettigen, welke op deze ongelukkigen werden uitgeoefend.

Hoe het zy, den pligtigsten werd het hart levend uit het lyf

gerukt; de overigen werden onthoofd, opgehangen, levende

verbrand, of in de Schelde versmoord.

Ondertusschen werd de stad Munster den 24.° Juny

1535 veroverd, de razende Wederdoopers aldaer allegader

overwonnen, en hunne dweeperyen, verwachtingen en

voorspellingen onmeêdoogend in bloed gestikt. Van dan af

werd de toestand der Doopsgezinden hier te lande boven alle

beschryving verward en rampzalig. Hun getal moet vry

groot geweest zyn; maer de haet van overheid en volk, van

roomsch en onroomsch rustte op hen. Onder hen waren er

duizenden, die slechts buit, zingenot en heerschappy gezocht,

of althans dwaelziek aen dweepers het oor geleend hadden.

Deze trokken thans terug, om weder de heffe des volks te

vermeerderen; maer eer zy hier nog waren aengekomen,

had de Keizer, ongetwyfeld ter gelegenheid van het voorge-

vallene te Antwerpen, den 10.° Juny 1535 een allerstrengst

edict tegen de Wederdoopers laten uitgaen.

Deze sekte had overigens in onze stad nooit veel

bestendigheid ; maer werd steeds yverig vervolgd. Van tyd

tot tyd vangde men er eenigen, welke dan ten vure werden

gedoemd. Den 19.° Mei 1537 verbrandde men er vier op de

Groote Markt, onder welke een tinnenpotscheelmaker, die,

zyn pas geboren kind ongedoopt hebbende laten sterven.

DEEL IV.
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daeraa in zynen liëlder had begraven; en den 26." daerna

twee anderen , die zich den titel van Bisschop aenmatig-

den; een derzelven was een uitgeloopen Predikheer van

Groningen. In 1550, in Oogstraaend was het een bakker

van Genl, in wiens lot een lakenbereidersknecht mede

moest deelen , omdat hy den veroordeelde op den brandsta-

pel was komen kussen en een hart in het lyf had gesproken :

de halsregting dezes laetste gebeurde op den Dingsdag

onzer Groote Kermis!

Het oniniddelyk gevolg dezer wreedheden, was eene

heilzame loutering der sekte. Een groote hoop, die zich

alteen uit nieuwigh^Vidzucht of uit hoop op gewin by haer

gevoegd had, verdween nu van zelve; zy waren op den duer

tegen de verdrukking niet bestand, volgens de oordeelkun-

dige aenmerking van een hunner predikanten. Anders telde

de sekte hier nog langen tyd aenhangers. In den aenvang

vao den jare 1551 kreeg men een goudsmid gevangen, en

deze zou zyne kettery afzweren, mits men hem het leven

schonk ; maer men vond een voorwendsel ter voltrekking van

het vonnis, in deze omstandigheid, dat vele lieden zich te

zynen huize hadden laten herdoopen; en diensvolgens werd

hy den 30.° January op de Markt verbrand, zonder dat hy

aen de sekte verzaekt had. Over het algemeen was hier voor

de Wederdoopers geene andere genade te verhopen, dan dat

men hun leven in eens door het zwaerd eindigde, in stede

van hen in het vuer te martelen. Zulks was in 1557 het

geval van eenen hunner Bisschoppen, die alles beleeden

stierf als een goei kersten mensch, wordende hy den iO.° July

openbaerlyk onthoofd, en na zynen dood de regterhand

afgehouwen. Vier dagen te voren had men op het Steen

fier herdoopte vrouwlieden in een wynvat verdronken (1).

Eene andere sekte, welke uit degene der Wederdoopers
zelve werd geboren

, en zich insgelyks vruchteloos te Ant-
werpen trachtte intedringen, wa& die der Joristen of
Davidisten, aldus genaemd naer hunnen leermeester en
opperleider, David Joris, geboortig van Brugge.

Deze aertsketter, een glasschryver van beroep, was om-
trent den jare 1523 te Antwerpen gezien geweest, en zich
vervolgens te Delft gaen vestigen , waer hy getrouwd was
met Dirkje Willems, eene dertele linnennaeister, zegt Ubbo
Emmius. Daer had hy zich als voorstander der nieuwe
leer begonnen te doen kennen door het uitgeven van liedjes

handelende over Bybelstof. In 1528 had hy zelfs de stout-

heid de priesters , die de laetste leerspys naer eenen zieken

droegen, opentlyk voor afgodendienaers uitteschelden : eene

onbesuisdheid, welke hem schier het leven kostte. Door
begunstiging van eenige Schepenen echter uit de gevange-

nis ontkomen zynde, vlood hy naer Vriesland, en vervolgens

naer Zwitserland , alwaer hy, in de stad Basel , tot het einde

zyns levens bleef woonen.

Deze David Joris moet een wonderlyk man geweest zyn.

(1) Diercxsens, Antverpia, ad A.«; Antwcrpsch Chronykje, bladz.
35, 36, 38, 48 en 56, oude uitgave; Plakkaerten van Vlaenderen, I.« D.,
VII.« Boek, bladz. 118; Bertryn , Chronyke van Antwerpen, Hs., fol. 74,
75, 76, 77, 90, 91 en 104. Deze laetste verhaelt alnog, als in betrekking
met de geschiedenis der Herdoopers te Antwerpen, dat op 24 January
1366, 's nachts vóór Pauwels bekeering, twee ryke jonge dochters met
eenen horlogiemaker uit het Steen braken , na daer wegens herdoopery
te hebben gevangen gezeten ; en vermits zy hunne dwalingen niet
wilden afgaen noch zich bekeeren, zouden zy op S. Pauwelsdag hun
doodvonnis gaen ontvangen, als zy gelukkig ontsnapten (fol. 145).
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Naer alles wat men van hem weet, te oordeelen, zal hy het

hoofd door dweepery verward en het hart diep bedorven

gehad hebben. Brandt noemt hem een hevig krijter, en die 'i

al, wat niet met hem was , verdoemde. Men zou ook mogen

denken , dat hy niet wel by zyne zinnen was , daer hy zich

voor Messias en derden David uitgaf, en beweerde ingevin-

gen en nachtvisioenen te hebben , welke by hem volslagen

geestverbyslering of eene zeer onkuische inbeelding verra-

den; zyne leerstellingen, in het stuk van het huwelyk, sterk

naer gemeenschappelyke veelwyvery overhellende. Deze

voor godsdienst en zeden zoo gevaerlyke man overleed te

Basel den 25.° Augusty J556 : de strekking zyner leerstel-

lingen korts daerna ontdekt zynde, werd zyn lyk ontgraven

en met zyne boeken openbaerlyk verbrand (1).

Deze leeretellingen hadden onderlusschen hunne verkon-

digers. Een derzelve, met name Loy de Schaliedekker,

woonde ten jare 1544 te Antwerpen in de Ryke Beukelaer-

straet. Van Meteren heeft hem afgemaeld als een meusch

zonder opvoeding en zonder geleerdheid; maer met ge-

noegzame schalkheid begaefd, om by het gemeen propheet

te spelen, waerby een doorsiepen geest en vinnige tong

hem zeer wel te passé kwamen. Onder andere ketteryen

predikte hy ook, dat er geene opstanding der dooden was

te verwachten; dat de natuerlyke dood als de verrysenis

moest beschouwd worden , terwyl hy in de verrotting des

menschelyken lichaems de hellestraf meende te zien. In een

(i) Levensbeschryving van David Joris, door A. M. Cramer, predi-
kant onder de Doopsgezindeo te Middelburg en Vlissingen, in hel
Archief voor Kerkelyke Getchiedeni» van Nederland, XII.« Deel.
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woord, zyne leerstellingen stemden volkomen overeen met
degene van zynen meester David Joris, die de Engelen,
Duivelen, het laelste Oordeel, den Hemel, den ondergang
der wereld, zinnebeeldig opvatte; het H. Schrift toteene
doode letter verkleinde, den huwelyksband oploste, de
gewyde plegtigheden van het misoffer verachtte en een
aerdsch Messiasryk leerde.

Eene andere beschuldiging, welke reeds van in 1540 in
Oost-Vriesland tegen de leer van David Joris was ingebragt,
was dat hy haet, bedrog en oproer tegen de anders den-
kenden begunstigde en aenkweekte. Uit een staetkundig
oogpunt beschouwd, was deze beschuldiging wel het ergste

;

want zy strekte om de Joristen te doen beschouwen, als in
nauw verband met de omwentelaerssekte van Munster; en
dit was ook de voornaemste reden, waerom de wereldi'yke
overheid tegen de Doopsgezinden zoo wreedaerdig was te
werk gegaen. Onze Loy de Schaliedekker ging ook al aen
dit euvel mank, en toefde aldus niet lange, zich vervolgingen
op den hals te halen.

Niets bewyst ondertusschen, dat hy met David Joris in
betrekking of briefwisseling stond. De doopsgezinde predi-
kant Cramer, die van dezen laetslen eene zoo belangryke
als onpartydige levensschets heeft in het licht gegeven , en
in het breede over deszelfs aeuhang en volgelingen uitweidt,
noemt nergens onzen Schaliedekker, en laet zelfs niet eens
hooren

,
dat zyne sekte te Antwerpen vertakkingen had.

Wat daer van zy, de buitensporigheden van Loy de
Schaliedekker kwamen zooverre, dat het Magistraet geradig
vond, hem voor de Vierschaer te doen dagen; maer hy had
de behendigheid aen de regters wys te maken, dat zyne
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stoute, oproerige en ongodsdienstige predikatiën, slechts

onbedachte redens en ligtzinnige praetjes waren, die hem

zyns ondanks waren ontglipt ; weshalve hy alleenlyk werd

verwezen tot het dragen van eene tinnen plaet op de borst.

Dan, ook dit schandteeken wist hy zich welhaest te doen

afnemen, doende zich erkennen voor een deugdzaem en

godvreezend man, by middelvan heiligschendende Biechten

en Gommuniën in S. Andrieskerk.

De huichelaer aldus zyne eere hersteld hebbende, begaf

zich naer Duitschland, alwaer hy eene byeenkomst had met

Marten Luther en Philips Melanchthon , aen welke hy zyne

plannen en leerstellingen voorlegde, hopende hen op zyne

zyde te trekken. Maer deze twee stoute leiders der Hervor-

ming, welke niet gevreesd hadden de Roomsche Kerk tot in

hare grondvesten te schokken , schroomden de maetschap-

pelyke orde aenteranden , en vonden Schaliedekkers grond-

stellingen zelfs zoo verderfelyk , dat Luther naer Antwerpen

schreef, om het Magistraet te waerschuwen, dat er eene

slang onder de palingen verborgen lag; en dat hy den by hem

bedoelde man zoo gevaerlyk achtte , dat deze van den duivel

moest bezeten zyn, om zulke buitensporige en regeringslooze

leerstellingen, als degene welke men had durven aenpryzen, te

f/tillen invoeren.

Deze welmeenende waerschuwing werd door ons Magis-

traet niet in den wind geslagen : er werd besloten de

nieuwe sekte zorgvuldig in het oog te houden. Ondertus-

schen was.Loy de Schaliedekker te Antwerpen terugge-

komen, en had hier onder de rykste burgers eenen magti-

gen aenhang weten te verwerven. De epicuristische leeringen

des nieuwen Apostels waren inderdaed wel geschikt om
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lieden te verlokken, wier grootste heil in zingenot bestond.

Men verhaelt van zyne volgelingen, dat zy de dagen en
nachten doorbragten met brassen en slempen , met goede
cier te houden en zich in de beestigste ontuchtigheden te

wentelen. Het is mogelyk, dat men de Loyisten in het stuk
der zeden hebbe gelasterd ; maer het is toch zeker, dat hun
oppermeester David Joris in dit stuk zeer vrygevig was.
Het Magistraet hield inmiddels een wakend oog over de
sekte, welke de Ryke Beukelaerstraet tot bestendig tooneel
harer buitensporigheden had gemaekt. Op het oogenblik
dat de sektarissen er het minste aen dachten, werden zy
alle gevangen genomen. In die tyden was talmery het
gebrek der criminele justicie niet; het proces der Joristen

was dan ook spoedig kant en klaer. Hun leider Loy de
Schaliedekker werd den 25.° October i544 op de Groote
Markt levende verbrand, een voor het ruwe volk regt ver-
makelyk schouwspel. Zyne twee voornaemste acolieten ; de
juwelier Jan Davion en Jermyn de vischverkooper, werden
onthalsd

;
de overigen werden met gevangzetling en geld-

boeten gestraft. Aldus eindigde de sekte der Joristen (i).

(1) Van Meteren, Historie der Nederlanden, fol. 11 verso. Hel
Jntwerpsch Chronykje stemt met dezen schryver niet overeen • het
stelt de verbranding van Scbaliedekker op 25 ^ugusty 1544, en noemt
de twee onthalsden Jan Dorhout, oudklecrkooper , en Chrütoffel
Ferraut of Draut (nieuwe uilgaef , Eeraut), juwelier, wegens kettery
uit Parys gebannen. Beide deze namen zyn blykbaer misstellingen of
mislezingen. Diercxsens, die het Antwerpsch Chronykje groolendeels
heeft nageschreven

, heeft ons de dagleekening gegeven, welke wy
hier gevolgd hebben. De nieuwe uitgave van het Chronykje stelt
28 October, des Saturdachs. Lees 25 October, dat in 1544 een Zatur-
dag was.

«*
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Oorlog van Keizer Karel V met Koning Frans I. — De geldersche

aengelegenheden. — Marlen van Rossem en zyn afbeeldsel. —
Inval der Gelderschen in Braband. — Vreemd gespuis uit Antwerpen

gejaegd. — Maetregels van behoedzaembeid tegen verraed. —
Wapening der stadswallen. — Kanons en kogels gegoten. —
Cornelis van Spangen wordt het opperbevel opgedragen. — Schran-

der beleid der Burgemeesters en Raedsheeren. — Verdeeling van

des tadswallen onder de twaelf wyken. — Manhaftig en edelmoedig

gedrag der vreemde kooplieden. — Nadering van het geldersche

leger. — Ligting van krygsvolk te Breda. — Byzonderheden over

de werving voor de krygsdienst. — Militaire prestallen van wagens

en paerden. — Stryd te Brasscbael. — Neêrlaeg der hulpbenden

uit Breda. — Hoofdkwartier van Marlen van Rossem. — Belegering

van Antwerpen. — Strenge regeltucht in de stad. — Aenval tegen

S. Willebrordskerk. — Toebereidsels om eenen storm afleweren.

— De Maerschalk van Gelder doet de stad opeischen. — Brand-

stichting in de voorsteden. — Het beleg wordt slepende. —
Geveinsde aenstallen der Gelderschen. — Karlhuizersklooster zonder

nood vernield. — Opbreking van hel beleg en aftogl van hel

geldersche leger. — Wraekoefening van Marlen van Rossem. —
Verraders naer verdienste gestraft. — Wie er wegens de verde-

diging der stad werd beloond.

De verheffing vaa Karel Y tot het Keizerryk was voor

Frans de I.® eene des te grooter oorzaek van misnoegen en

verbittering geweest, dat hy meerder moeite en geld had

besteed, om tot opvolger van Maximiliaen te worden geko-

zen; ook van dit oogenblik af was het bestendige streven

des franschen Konings geweest, gansch Europa tegen den

Keizer in het harnas te jagen, en deszelfs staten zooveel

roogelyk door geschillen en oproeren te stooren , ten einde
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zynen tegendinger aldus in de onmogelykheid te stellen, de

aenvallen, welke hy legen hem beraemde, afteweren. Niet

lang duerde het, inderdaed, of de Franschen begonnen de

vyandJykheden in België, in Spanje en in Italië. In de twee

eerstgenoemde landen maekten zy weinig voortgang, en in

het laetste verloren zy den 25." February 1525 den beruch-

ten slag van Pavia, by welken Koning Frans, behalve zyn

leger, ook zyne vryheid verloor. Aldus werd toevallig ver-

vuld de voorspelling der sterrekykers van dien tyd : namelyk,

dat een groot vorst gelyk een verschietende ster moest

vallen. Het vredestraktaet , den i4.° January i526 te

Madrid gesloten, was het gevolg der overwinning. Deze

vrede werd den 11." February daeraenvolgende te Ant-

werpen afgekondigd, en met ruim zooveel luister gevierd

als eene andere overwinning, hetzelfde jaer door de

Portugezen op de Turken bevochten, wesaengaende Rey-

gersberg aenteekent (1), dat « die factoor van Portugale

» (Zondag na H. Sakramentsdag) tot Antwerpen processie

» dede dragen, die groote kloeke luyden en solemnele

» misse singhen, om Godt te dancken ende te looven;

» want des Konings van Portugaels schepen hadden den

j> Turck afghenomen meer dan c schepen. »

De Koning van Frankryk, die door denzelfden vrede zyne

vryheid had wederbekomen , na twee zyner zonen tot gyze-

laers Ie hebben gesteld, achtte zich echter door het traktaet

van Madrid niet gebonden ; raaer, onder voorwendsel dat

hem hetzelve was afgedwongen, en niet als een akt van zynen

vryen wil kon worden aengemerkt, hervatte hy den oorlog

(1) Chronyke mn Zeelandt, bladz. 283.

DEEL IV. 8
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met nieuwe krachten. De vyandlykheden , welke Ttalie en

België ten tooneele hadden, duerden drie jaren, en eindig-

den in 1529 door den Kaïnerykschen vrede, welke den 16.'

Augusty te Antwerpen door de gilden , rederykkamers en

ambachten, ieder om het best, gevierd werd. De Stad had te

dien einde twee pryzen uitgehangen : te weten, drie hameien

en acht stoopen wyns voor den eersten prys, en twee hame-

ien en zes stoopen wyns voor den tweeden (i).

Wy achten het overtollig het verhael van 's Keizers oor-

logen met Frankryk verder voorttezetten ; des te meer, daer

dezelve met de geschiedenis van Antwerpen geene regt-

streeksche betrekking hebben ; hetgeen wy daervan komen

te zeggen, strekke ten bewyze, dat Karel in Koning Frans

eenen onverzoenlyken vyand had gevonden. De Keizer had

bovendien te doen met Willem, Hertog van Kleef en Gulik,

wien Karel van Ëgmond, in i558, Gelderland had afgestaen.

Hy had zich door den Franschen Koning laten bewegen,

om 's Keizers beslommeringen te baet te nemen, en in 1542

eenen inval in Braband te wagen. Dit was voor Antwerpen

een regt hachelyk tydstip; en hetgeen daerby voorviel,

verdient wel hier wat breeder uiteengezet te worden.

Men was toen in den tyd, dat Keizer Karel zynen tweeden

krygstogt tegen Barbarossa had ondernomen , om de zee-

roovers van Algiers te verdelgen. Gedurende zyne afwezig-

heid had de Koning van Frankryk den Heer van Longueval

aen den Hertog van Kleef gezonden, en praemde hem de

wapens optevatten. Deze had maer al te ligt aen de inbla-

zingen der Franschen hel oor geleend, en maekte vast

(i) Stadsordonancieboek A.
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toebereidsels tot eenen veldtogt; nochtans was hy behendig

genoeg geweest om te doen gelooven, dat zy tegen Frankryk

zelve gerigt waren. Onderwylen was de oorlog tusschen

den Keizer en den Koning in de Nederlanden afgekondigd
,

en daer men den Hertog van Gulik geenszins betrouwde

,

nam men alle maetregels om den vyand afteweren.

Hertog Willem had het bevel over zyne heirmagt opge-^

dragen aen den bekende Marlen van Kossem, heere van

Porroyen , ook genaemd Marten de Zwarte. Deze legervoogd

was van geboorte een Geldersman , die zich reeds van in den

jare 1518 had doen kennen, toen hy door Hertog Karel van

Gelderland als zyn Stadhouder naer Vriesland was ge-

zonden geweest, en er met den vriesche partyganger Lange

Pier tegen de Hollanders had gestreden. Hy was befaemd,

om in het geluk der wapenen en de krygskunde nauwelyks

zyns gelyken te hebben ; en zoo manhaftig als spitsvindig te

wezen. Maer hier dient bygevoegd, dat hy naer de krygs-

wetten weinig luisterde; byna altoos met de toorts in

de hand, meende hy , dat rooven en branden tot de vreugde-

bedryven des oorlogs behoorden. Zyn woeste inborst wordt

ons overigens door den gelderschen historieschryver Slich-

tenhorst in twee woorden afgemaeld , als hy zegt, dat Marten

van Kossem in het vechten zoo geweldig was, dat hem de

knevels onder het aenvallen overeind rezen.

Ziedaer de veldheer die het kleefsch-geldersche leger zou

aenvoeren. Men had zyne tegenwoordigheid op de laetste ant-

werpsche paerdenmarkt bemerkt; en het bezoek van dezen

geduchten oorlogsraan, gevoegd by de krygstoebereidsels

van Hertog Willem, had al vast doen vermoeden, dat hy de

zwakke zyde der stad was komen afspieden. Dit vermoeden

mi
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was nog nader bevestigd, toen men zyne benoeming tot

Yeldmaerschalk vernomen had.

De krygsmagt, over welke hy kon beschikken, bestond

uit 15 è 16,000 man, en ging in het begin van Juny in aen-

togt. Eerst poogde dit leger in het bisdom Luik te vallen

;

maer werd door de bewooners van het Peeland tegengehou-

den , en de voorhoede spoedde zich over de Maes terug te

trekken. Van Kossem beraerade toen een ander plan, zakte

af tot in Noord-Braband, en toog tusschen Ruik en Kessel,

zonder slag of stoot over de rivier. Het is waer, dat de

Gelderschen het aenstelden als kwamen zy als vrienden;

maer nauwelyks waren zy op brabandschen bodem, of zy

begonnen te rooven, te branden en grooten overlast te doen.

In weinige dagen hadden zy aldus al het platte land in de

Meijery en de Kempen verwoest en bedorven.

Zoodra dit te Antwerpen vernomen werd, was er alles in

rep en roer. De inwooners hadden met den Geldersman nog

eene oude rekening : deze had namelyk in 1511 vele onzer

kooplieden , toen zy zich naer Frankfurt begaven , gevangen

genomen en zwaerlyk gerantsoeneerd; sommigen hadden

hunne vryheid slechts weérbekomen, na de betaling van

twee duizend rhynsche gulden. Al de daerover gedane

klagten waren vruchteloos gebleven ; met alle reden vreesde

men nu, dat de geldersche Jonckers de stad zelf, indien zy er

eens konden meester worden, zouden komen brandschatten

;

en trouwens was zulk eene ryke prooi wel geschikt , om de

roofzucht der geldersche trosboeven aentehitsen.

Daer niemand op het bezoek van zulke gasten belust

was, werden er dadeiyk maetregels getroffen, om den

vyand wakker afteweren. Men kende Marten van Kossem
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genoegzaam, om te laten veronderstellen, dat hy verraed zou

trachten aentewenden , om de stad te overweldigen ; diens-

volgens werd er den 19.° Juny geboden en uitgeroepen , dat

vreemdelingen, byzonder degenen geboren in de hertog-

dommen van Kleef, Gulik en Gelderland, in handen van

den Schepen Adriaen Vledinck den eed van getrouwheid

moesten komen afleggen.

Deze voorzorg was niet overtollig; want hel getal der

persoonen, die, door armoede gepraemd, de gemelde her-

togdommen hadden verlaten en zich hier waren komen
nederzetten, om er allerlei handwerk uitteoefenen , was
verbazend. Deze vreemdelingen hadden, toen de eerste

oorlogsgeruchten begonnen te loopen, de koppen byeen-

gestoken, en zelfs den Brabanders opentlyk durven schelden

en dreigen, zeggende, dat er geen vyanden binnen de stad

zouden ontbreken , wanneer degene van buiten zich zoude

vertoonen. Die redens en handelingen verwekten te regt

argwaen, en lokten de ordonancie van het Magislraet uit,

waerby al degenen dier vreemdelingen, welke het poorlers-

regt hadden bekomen , werden aengeschreven eenen nieuwen

eed van getrouwheid te komen afleggen. Tevens werd hun
verboden 's morgens vóór, en 's avonds na zes ure uit hunne
wooningen te komen, in tyden van oproer of brand hunne
huizen te verlaten, en in dezelve feestmalen of vergaderingen

te houden. Al degenen die tegen deze schikkingen zouden

misdoen
, moesten als verraders aengehouden en van hunne

poortersreglen beroofd worden. Degenen die den nieuwen
eed niet wilden doen, werden gedwongen de stad te verlaten

;

maer ten einde hunnen toestand niet drukkender te maken
dan behoorde, liet men hun toe hunnen eed niet langer te

*
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hoaden, dan den tyd dat zy nog binnen de stad moesten

verblyven , om hunne neringszaken te vereffenen.

Weinigen echter namen deze vrygevigheid te baet; en

meer dan duizend ontruimden de stad, hunne zaken in den

brand latende, om hunne vorige armoede te gaen weder-

vinden. Deze verhuizing geschiedde by scharen en hoopen.

De uitgebannen vreemdelingen waren dermate verbitterd

,

byzonderlyk de Gelderschen, dat zy met dreigende gebaren

en honende vloeken ter poorten uittogen , en opentiyk

verklaerden, dat zy slechts als ballingen en door geweld

gedwongen de stad verlieten; maer dat zy weldra zouden

terugkeeren , en diegenen schandelyk zouden uitjagen ,

welke hen thans verdreven. Zy voegden er by, dat zy alsdan

het zyden en fluweelen laken niet met de elle, maer met

de lans zouden komen meten , en het geld niet met de schael

of de som , maer met den helm zouden doen uitbetalen.

De stad was dus aen den eenen kant wel van al dat

grauw ontslagen; maer aen den anderen kant werd 's vyands

magt door hetzelve niet weinig vergroot : ondertusschen

bleef de Schoutet Willem van de Werve niet werkeloos;

maer deed in al de kroegen, bordeelen, woonkelders en

andere bekende schuilhoeken van kwaeddoeners naerstige

huiszoekingen doen, waertoe hy niet alleen de stadswachten,

maer ook de schutters uitzond. Allen hospessen, herbergiers,

kroeg- en logementhouders werd geboden de namen , stael

en landaerd der by hen aenkomende vreemdelingen by

de Burgemeesters aentemelden. Deze maetregels hadden

byzonder ten doel alle verraed te beletten.

Tevens was men werkzaem aen alles wat by het uitstaeu

van eene belegering kon te passé komen. De toenadering

der stad werd door verschansingen en versterkingen moei-

jelyker gemaekt. Valkenisse getuigt, dat tevens bevel

gegeven was, by de verschyning des vyands de sluizen te

trekken, en al de omliggende polderlanden onder water te

doen leggen; maer dit bevel bleef on ui!gevoerd , waer-
schynlyk wilde men den nog te veld staenden oogst des

mogelyk sparen en onherstelbare schade verhinderen.

Van eene andere zyde werden er verscheidene stukken

zwaer geschut en kanonkogels in evenredigheid gegoten;

onder de kanons waren er zeven, waerby de gentsche

Dulle Griete niet te vergelyken was; zy hadden ieder

twee-en-twintig voet lengte, en voerden de namen der
zeven des tyds bekende Planeten. Er werd ook eene ontzag-

gelyke hoeveelheid buskruid vervaerdigd. De wapenmakers
waren druk bezig met oude wapens te kuischen, lansen,

bylen en zwaerden te scherpen.

Opdat ondertusschen de geregelde gang van het burgerlyk

bestuer niet zoude belemmerd of onderbroken worden,
werd het beleid over de krygszaken opgedragen aen den
Schepen Cornelis van Spangen , Heere van Spangen en Ter
List, die in dat vak niet zonder eenige ervaring was. Van
stadswege werd hem eene lyfwacht van twaelf man toege-

voegd, om overal zyn gezag te handhaven en voor hem de
noodige boodschappen te verrigten. Deze benoeming werd
den 1.» July door een keizerlyk diploom goedgekeurd,
mits de nieuwe Opperbevelhebber den raed van Schoutet,

Burgemeester en Schepenen in alles zoude volgen, en in

handen van de Landvoogdes Maria den eed zoude afleg-

gen : dit laetste voorschrift werd den 8.° July door van
Spangen te Brussel volbragt , en de algemeene Rentmeester
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des Keizers ontving bevel den nieuwen krygsoverste, zyn

leven gedurende, eene jaerwedde van honderd pond tegen

veertig grooten vlaerasch te betalen.

De benoeming van Cornelis van Spangen was overigens

een bewys, dat den Keizer de toebereidsels ernst waren, en

tevens een antwoord aen zekere kwaedwilligen, die met

al den oorlogstoestel opentlyk den spot dreven , de waek-

zaemheid des Schoutets beschimpten , en de bezorgdheid der

Burgemeesters voor ydele vrees uitkreten ; daerby voegende,

dat het eene schande was, dat eene zoo groote stad als

Antwerpen zich beangst toonde. Zelfs waren er die zwoeren,

dat de vyand een uitvindsel was, dat men zou hebben

verzonnen , om van het volk gemakkelyker de betaling der

bede te bekomen, welke korten tyd te voren door de

Landstenden was uitgeschreven.

De eenen en anderen waren zoo niet verraders, althans

domme menschen , dergelyke men er by zulke gelegenheden

meer ziet, die zich bemoeijen met alles averegts uitteleggen.

Onze Raed gaf overigens om al dit kallen niet, maer bleef

dag en nacht voor de veiligheid der stad waken.

Lancelot van Ursel, de wegens zyn wys beleid en ver-

heven karakter uitmuntend man, die onzen lezer reeds

bekend is, en Nikolaes de Schermere, zoo vlug van geest

en ervaren in de letterkunde, als klein van gestalte, waren

toen Burgemeesters. Met hen zaten in de raedsvergade-

ringen de reeds bekende Cornelis van Spangen, en Jan

Crombach , die voor zynen ambtgenoot niet in krygskunde

behoefde te wyken. Arnold Schoyten, Gabriel Triapain,

Willem en Peeter van Halmale, Jan en Michiel van der

Heyden, Peeter de Herde, Jacob Houtappel, Jan Schyf,
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Adriaen Vledings, Wouter van Immerseel, Jan Rockox,
Cornelis en Hendrik van de Werve.

Servilius of Jan Knape, die alle deze namen opgeeft,

noemt alnog, als door hunnen kloeken moed uitmuntende

mannen, den Ambtman Godevaert Sterck, den Onderschoutet
Jan van de Werve, den Rentmeester Willem Kolb en

Hendrik Laurys, den welsprekende Pensionaris Wesembeke
en den Sekretaris Cornelis Grapheus , benevens Willem van

Ryt en Cornelis van Dyck ; maer hy heeft verzuimd te zeggen,

welke byzondere heldendaden deze allen bedreven.

Velen der Ambachten waren in gevallen van onraed

gewoon op zeker bestemde plaetsen byeentekomen , en zich

van daer naer de hun aengewezen posten te begeven ; maer
in de onderhavige omstandigheden werd zulks niet doel-

matig bevonden : weshalve de Raed beval , dat de burgery
der twaelf wyken, onder leiding van hare wykmeesters, zich

onverwyld naer het gedeelte der wallen zoude begeven,
welke men haer op dezelve zoude aenwyzen.

De eerste afdeeling was begrepen tusschen de Kroonen-
burg- en Beggynenpoort, niet verre van welke het sterk

Karthuizersklooster lag, dat door de natuer, met heuvels

en bosschen derwyze beschanst lag, dat men van daer de
gansche stad beheerschte, en eene geschikte standplaels had,
om er batteryen oplewerpen. Daerenboven was het jaer te

voren, toen men nog aen geen oorlog dacht , de buitenkant
der Kroonenburgpoort weggebroken; zoodat de stad langs

die zyde ligt kon berend worden. Het was allezins te denken,
dat de vyand deze voordeden zoude te baet nemen; en
daerom was de bewaring van dit punt der vesting toever-

trouwd aen de eerste wyk , welke door het aenzien,
DEEL IV. Q
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vermogen en getal harer inwooners al de anderen overtrof.

De Schepen Adriaen Vledings en zyn broeder Peeter

Vledings stonden aen haer hoofd.

De overige afdeelingen der stadswallen werden bezet en

bewaerd als volgt :

De afdeeling tusschen de Beggynen- en S. Jorispoort

,

door de tweede wyk, onder bevel van den gryzen Arnold

Schot, die den ridder Jan Happaert tot luitenant had.

De afdeeling van S. Jorispoort tot aen de Huidevetters-

toren, door de derde wyk, onder Gabriël ïriapain en

den voortreffelyken Alvaro Almaras.

De afdeeling van den Huidevetterstoren tot aen de Kip-

dorppoort, door de vierde wyk, onder Jan Crombach, die

onder Keizer Karel den oorlog tegen de Turken in Hongarye

gevoerd had , en met het gouden ridderteeken vereerd was.

Jacob Houtappel was zyn wapengenoot.

De afdeeling van de Kipdorp- tot aen de Roodepoort was

bezet door de vyfde wyk, onder bevel van den heer Cornelis

van Berchem en den ridder Cornelis Happaert. Dit punt,

hetwelk later het meest bedreigd werd, moest men ook

door de kompagnién der engelsche, italiaensche en portu-

gesche kooplieden versterken.

De afdeeling van de Roode- tot aen de Slykpoort werd

bezet door de zesde wyk, versterkt door de duitsche koop-

lieden, onder bevel van Willem van Halmale, voorheen

Ambtman der stad en kwartier van Antwerpen. Willem

van Ranst was hem als luitenant toegevoegd.

Van de Slyk- tot aen de Pisternepoort lag de burgery uit

de zevende wyk , onder aenvoering van Hendrik van

Berchem en Jan Rockox.

Geheel de streek van de Pisternepoort tot aen de Herman-

Haecxbrug , by de Schelde , werd Jan van der Heyden en

Cornelis de Vos, voerende het bevel over de achtste wyk

,

ter verdediging aenbevolen.

De negende wyk verdedigde den waterkant , van gemelde

brug tot aen de Vischmarkt; Jan van Nederwyk en Willem

van Imraerseel stonden aen haer hoofd.

Van de Vischmarkt tot aen het Bierhoofd stond de tiende

wyk , onder leiding van Peeter van Halmale en den kloek-

moodigen Galke Asseliers.

De elfde wyk had vervolgens de streek van het Bierhoofd

tot aen S. Jansvliet, onder bevel van Wouter van Immerseel

en Jan van den Ëynden.

Eindelyk de twaelfde wyk, onder Jan van der Dil ft en

Cornelis van Lier, beschermde de streek van S. Jansvliet

tot aen den Kroonenburgtoren.

Met algemeen genoegen — en dit moest den moed der

burgery niet weinig aenwakkeren — zag men der vreemder

kooplieden getrouwheid en verkleefdheid voor de Stad uit-

schynen. Zoo hadden de Spanjaerden, door vele by hen

gehuerde soldeniers versterkt, zich by de vierde wyk ge-

schaerd. De Italianers hadden er van hunnen kant wel drie

honderd krygsknechten voor eigene rekening aengeworven :

waerby zich vooral onderscheidden de Salviati , welke nog

maer sedert eenige maenden het Hof van Lier bewoonden,

en de Affaitadi, die zich hier sedert 1498 waren komen

nederzetten. De Factor of Consul des Konings van Por-

lugael onderhield insgelyks eenige manschappen ; zoo ook

de Fuggers en Welzers der Duitsche natie. Wyders

onderscheidde zich Erasmus Schetz, die zoo deftige als
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ryke koopman, vader van den geleerden Gaspar Schetz.

Elke natie had overigens haren kapitein , hare honderd- en
tienmaunen , hare vaendds en Iromnaen : er bestond eene

onderlinge wedyvering, om elkander in krygsaenstalten en

geestdrift te overtreffen.

Het is in dezen staet van zaken , dat men te Antwerpen
vernomen had , dat de Geldersman het masker van vriend-

schap hebbende afgelegd, de Kempen en het land van

Ryen te vuer en te zwaerd verwoestte. Oirschot, Hilvaren-

beek, Baerle, Hoogstraten en andere plaetsen werden ach-

tervolgen» door de Gelderschen ingenomen, verwoest en

uitgeplonderd. In het kasteel van Hoogstraten hadden zy

veel geschut en buskruid gevonden, en meer dan ooit werd
men beducht, dat Marten van Rossem eenen slag op Ant-

werpen zoude wagen.

De burgery was oogschynlyk vol moed ; maer men mogt
met alle reden twyfelen , of zy den eersten stoot der wei-

geoefende Geldersche benden zoude kunnen uitharden.

Daerom hadden onze Wethouderen te Breda vyfhonderd

ruiters en drieduizend voetknechten doen opschryven, en
deze zouden, onder aenvoering van onzen Burggraef Reinier
van Chélons, prins van Oranje, herwaerts komen. By deze

gelegenheid zal het niet ondienstig zyn te vernemen, hoe
het hier te lande met den krygsdienst en de zoogenaemde
militaire prestatiën afliep.

Van Lom (i) beweert, dat de oude wyze van krygsdienst

met het einde der XV.* eeuw ophield ; en hierdoor verstaen

wy, dat de dienst niet meer beperkt was tot eenige dagen

(1) Beschrtfving van Lier, bladz. 215.
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of weken , gelyk in vorige tyden , wanneer de heirban werd

opgeroepen ; maer voor zoo lang de krygsverrigtingen zulks

vorderden. De leenmannen bleven nochtans voor den dienst

opgeroepen worden. Zoo werd er op 13 July 1506 te Ant-

werpen een gebod gedaen, dat alle leenmannen zich berei-

den zouden, om binnen zes weken op S. Willebrordsveld

ter wapenschouwing te komen , ten einde tegen de Gelder-

schen opterukkeii. Hieruit zou volgen, dat de leenmannen

alleen ten stryde werden geroepen , wiste men niet dat er

ook mannen uit de Ambachten werden gekozen, om des

noods te velde te trekken. Inderdaed, in de daeropvolgende

maend October , werden er door de stad 539 voetknechten

geligt, en onder bevel van Jonker Koenraed Pot naer

Turnhout en andere Kempische gemeenten gezonden.

Eveneens was het in i507 : de stad Antwerpen ligtte toen

in September 200 voetknechten, welke langs Diest naer

Weert werden gestuerd; en in October 401 anderen, be-

halven 178 Duitschers, welke naer Lier werden gezonden.

Voor het overige bleef het onderhoud van dit krygsvolk ten

laste van den souverein, blykens eene rekening van den
jare 1509, waerby door den Hertog aen de Stad werd uit-

gekeerd eene som van 4386 pond en 10 stuivers, wegens

onderhoudskosten van krygsvolk, van 22 July tot 31 Augusty
van dit jaer, verschoten voor de manschappen in 1506 en

1507 door Antwerpen geligt (1).

Het getal der manschappen door de Stad en het kwartier

(1) Gachard, Rapport sur différentes séries de documents concernant
l'histoire de la Belgique , qui sont conservées dans les Archives de
Vancienne Chambre des Comptes de Flandre, a Lille, pag. 381.
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van Antwerpen te leveren, verschilde volgens het cyfertal

van het krygskonlingent van Braband geëischt; maer over

het algemeen was hetzelve zeer hoog. In 1479 was het

kwartier van Antwerpen gedwongen geweest 2000 mannen

aen Aertshertog Maximiliaen te leveren; en in 152i, toen

het kontingent voor geheel Braband op 12,000 man was

bepaeld, werd ons kwartier voor 4259 mannen of meer dan

een derde van het geheele kontingent aengeschreven. Het

is waer, dat daer de steden Breda en Bergen-op-Zoom

,

samen voor omtrent 700 man waren onder begrepen , en

vyf Abtdyen voor omtrent 300 man (1).

De militaire prestatiën bestonden hoofdzakelyk in het

bezorgen van een zeker getal bespannen legerwagens, welke

door de dorpen werden geleverd. In 1558 en 1559 werden

honderd en zes dorpen van het Markgraefschap van Ant-

werpen aengeschreven voor de levering van drie-en-zestig

wagens, elk bespannen met vier paerden. Deze aenschry-

vingen werden uitgevaerdigd door eenen der stadssekreta-

rissen, in naem van Schoutet, Burgemeesters, Schepenen

en Raed van Antwerpen, welke gezamentlyk het getal der

noodige wagens stelden. Dit was zelfs een voorregt, op het-

welk onze Wethouderen niet weinig gezet waren. Ook

(1) Zie hier de volledige verdeeliog van dit kontingent : kwartier
van Antwerpen ; van Lier ; van Herenthals 191 man; van Ghee'
130 man; van Santhoven 160 man; van Mecheien enArcle 105 man; van
Hoogstraten 232 man; van Turnhout 284 man; het Land van Ryen 134
man; van Bergen-op-Zoom 289 man; van Breda 567 man; klooster
van S. Michiels 93 man; van S. Bernaerds 77 man; van Tongerloo
95 man; van Lobes 21 man; van Nazareth 5 man. Totael De
Sekrelaris De Moy , die ons deze lyst heeft bewaerd , heeft de kon-
tingenlen der kwartieren Antwerpen en Lier onvermeld gelalen.

TWEEDE HOOFDSTUK. 71

tdkens dat de Schoutet uil eigen gezag het getal wagens

wilde bepalen , rezen daerover oneindige klagten , gelyk in

1595 en 4597; en dat die klagten gegrond werden bevonden ,

blykt daeruit, dat in i598 de verdeeling van het getal

legerwagens wederom met gemeen overleg tusschen den

Schoutet en de Wethouderen geraemd werd (\),

Hoe nu de ligting van 500 ruiters en 3000 voetknechten

in i542 is toegegaen , ware moeijelyk te zeggen. Bezwaerlyk

kunnen wy gelooven, dat men zoo spoedig zooveel volks in

een enkel kwartier hebbe kunnen vinden, dat tot den

krygsdienst geschikt was. Servilius laet zelfs hooren , dat

deze krygsbenden al van over eenigen tyd waren ingerigt,

zeggende dat zy onder bevel van den Prins van Oranje stonden.

Doch, zoo genomen, dat men er in geslaegd zy, de kaders zoo

aenstonds te vullen, is het weinig te denken, dat dit volk

op zoo korten tyd kon gewapend, uitgerust en geoefend

zyn geweest; en de uitkomst deed weldra zien, dat het

grootendeels tegen eenen eersten stoot niet bestand was.

Inderdaed, Marten van Kossem van den togt dezer hulp-

bende onderrigt zynde, was in allerhaest uit Hoogstraten

opgerukt. De Geldersman had zonder moeite begrepen, van

welk belang het voor hem was, dat Antwerpen door geen

krygsvolk versterkt wierde. Dierhalve spoedde hy zich

zoodanig, dat hy, vóór den Prins van Oranje, Brasschaet,

een dorp twee mylen van Antwerpen, kon bereiken. Daer

schaerde hy zyn leger op de naburige heide in slagorde, of

liever in hinderlaeg , en wel op de volgende wyze : de eerste

gelederen, bestaende uit vierhonderd zwarte ruiters, stonden

(!) Stads Officiehoek, Hss. fol. 46 en M.

1
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ooraen in twee ryen, en achter dit paerdevolk lagen de

voetknechten met gevelde wapens op hunne knieën.

De Prins van Oranje, te Brasschaet aenkomende, schynt

van den togt van Marten van Kossem en deszelfs hinderlaeg

gansch onbewust te zyn geweest; althans moet men hem

verkeerdelyk hebben toegelicht ; want men kan zich anders

niet verklaren, hoe zulk een bekwaem veldheer als hy,

zoo maer voetstoots aen zynen Ritmeester, Lubbert Turck,

bevel gaf om de zwarte ruitery aentevalleo. Deze aenval had

dan ook wel het gewenschte gevolg, dat de brabandsche

lansiers de geldersche ruitery uiteendreven; maer toen de

Prins, aen het hoofd van zyn voetvolk voortrukkende, aen

de naeste haeg gekomen was, vond hy zich zelf door de

geldersche voetknechten omsingeld, en ontsnapte met groote

moeite aen hunne handen, banende zich met hulp zyner

lansiers en een duizendtal voetknechten eenen weg door de

vyandlyke gelederen ; het overige van zyn volk werd door

de Gelderschen doodgeslagen of krygsgevangen gemaekt.

De tyding dezer nederlaeg werd ten zeven ure 's avonds

te Antwerpen ontvangen. De Prins van Oranje rukte tevens

met het overschot van zyn volk binnen ; maer wel verre

dat deze tegenspoed onder de burgery neêrslagtigheid

verwekte, werd haer moed door 's Prinsen tegenwoor-

digheid versterkt en aengevuerd. De dappere Ritmeester

Lubbert Turck, dien men eerst verloren had geacht,

kwam korts daerna met eenige uit den slag geredde

lansiers ook binnengereden

Marten van Rossem , intusschen van de behaelde zege

gebruik makende, kwam met zyn leger te Dambrugge
liggen. Het was toen den 24." July, 's avonds vóór
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S. Jacobsfeest , en aen weerskanten werd scherpe wacht

gehouden ; want aen beide zyden vreesde men eene over-

rompeling : de burgery den aenval der Geldei*schen, en

dezen eenen uitval der Antwerpenaren.

Hel hoofdkwartier van Marten van Rossem was op het kas-

teel Vordenstein, byMerxem. Het meestendeel zyner troepen

waren tusschen dit dorp en Brasschaet gelegerd , en bedreef

er allerlei moedwil tegen de landlieden , die den tyd niet

gehad hadden om te vlugten. Zyne voorhoede of observatie-

korps lag in den Pothoek, tusschen Dambrugge en

Borgerhout, eenige honderde stappen van de S. Wille-

brordskerk. Aldus bedreigde hy voornamelyk den stadswal

tusschen de Kipdorp- en de Roodepoort; en daerom was

de aldaer liggende burgery door de vrywilligersbenden

van de Engelschen, Italianers, Portugezen en Duitschers

versterkt geworden.

In de stad heerschte eene statige stilte. De burgers

hielden al de wachtposten bezet; en zelfs de vrouwen

stonden in hare deuren, om de lantarens, welke iedereen

op hoog bevel moest uithangen en ontsteken, tegen alle

aenslagen te bewaken. Men hoorde in de stad noch klok

noch ure slaen : eene voorzorg, welke men genomen had»

om de plannen der verraders te beletten , op eenig beraemd

uer uittebreken. De eerste nacht ging dan ook zonder stoornis

voorby; en er gebeurde niets anders, dan dat er tusschen

de Kipdorp- en de Roodepoort, een karel, die slinksche

oogmerken scheen te hebben, en het wie daer? van den

schildwacht met vloeken beantwoordde, door de burgers

werd doodgeschoten.

Ondertusschen had men van onze zyde ook bespieders

DEEL IV. 10
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uitgezonden, om iets van 's vyands plan te onderscheppen;

maei' zy waren de Gelderschen niet slim genoeg, om iets

van hen te vernemen. Alleenlyk zag men by het aenbreken

van den dag al de velden, tusschen Borgerhoot en Dam-

bnigge, door van Rossem's troepen overstroomd ; zy stonden

niet in gelederen , raaer verstrooid , om aen het vuer der

belegerden minder te zyn blootgesteld.

Eensklaps kwam de in den Pothoek gelegerde voorhoede

der Gelderschen in beweging, en vermeesterde al dadelyk

vyftien windmolens, welke daer rondom S. Willebrordskerk

stonden; tevens maekten zy aenstalten als wilden zy ook

de kerk aenlasten, om dezelve te plunderen. Deze kerk

was toen een zeer zwaer gebouw met hoogen toren; zy

kon den vyand ligt tot schansplaets worden , om uit den

toren de werken der belegerden aftespieden. Deze aerzelden

niet meer de kerk aen de veiligheid der stad ten offer te

brengen, en havenden ze dermate met zware kanonkogels,

dat het niet veilig meer was, er in te blyven. Eenige

Gelderschen, die zich te verre vooruit gewaegd hadden,

verloren zelfs het leven.

Nu scheen er eerlang een duchliger aenval te zullen

beginnen. Terwyl dan de burgery de muren bewaerde en

bezet hield, werd er geboden en uitgeroepen, dat al het

vrouwvolk zonder uitneming met manden en spaden naer

de wallen zoude spoeden, om er de aerde te helpen op-

hoogen. Het was wonder om zien, met welken onbe-

schroomden yver onze vrouwen zich tot dien dienst bereid-

vaerdig toonden; in weinige uren waren de aerden wallen

als door toovering lot de kruin der muren opgehoogd;

de grachten gedempt en de gewelven gestopt. Van alle zyden
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werden er suikerkisten , watervaten en wolbalen met aerde

gevuld, aengevoerd en op elkander gestapeld. Aldus verkreeg

men het dubbel voordeel, dat de burgery op eene binnen-

wal veilig de wacht kon houden, en dat de beschadig ng

der buitenwal toch geene bres tot onmiddelyk gevolg had.

Dit is nog niet al. In dien tyd konden de verdedigers der

stad derzelver muren slechts hier en daer langs de poorten

genaken; byna overal elders was de toegang tot de muren
door diepten of speelhoven ongenaekbaer. Daer deze staet

van zaken natuerlyk de verdediging lastig en raoeijelyk

maekle, werden al de diepten aengevuld, en de meeste

hovingen weggeruimd. Op meer dan veertig plaetseu werden

de byzondere wooningen doorgebroken, om den toegang

tot de wallen te vergemakkelyken , by middel van houten

trappen. Tevens werd er een ruime voorraed van kassyden

en gepekte reepen (i) in gereedheid gebragt, voor het geval

dat de vyand mogt storm loopen. Hierin was het vrouwvolk

wederom grootelyks behulpzaem ; zy waren het die de kas-

syden in de straten gingen opbreken en op de wallen droe-

gen; zy waren het die de reepen met werk bewonden en

met pek besmeerden ; en dat in zoo groot getal , dat men
niet wist waer ze in de torens te bergen : waerom men ze

aen hooge slaken deed rygen. De yver en moed onzer

antwerpsche vrouwen waren zoo groot, dat men van het

mansvolk niet meer kon verlangen.

Des anderendaegs , en terwyl men nog met dit alles

werkzaem was , zond de Maerschalk van Gelder eenen

(1) Deze reepen, met gepekt hennep en werk bewonden, moesten
dienen om ze brandend onder de beslormers te werpen.

Mmü



\f

F.Wi

76 VIERDE TYDVAK.

bei*aut naer de Slad, om dezelve in naera der Koningen

van Frankryk en Denemarken opteëischen; want er diene

geweten, dal Ghristiern III in deze onderneming met

Frans I aenspande : ook waren er vele Denen in het gelder-

sche leger. De Prins van Oranje, wien men de boodschap

deed, betuigde, by gemeen besluit van den Raed en

het volk, geenen anderen Souverein dan den Keizer te

erkennen , en zeide dat van Rossem maer spoedig had opte-

breken. De veldheraut antwoordde hierop, vry onbeschoft,

dat de Keizer sinds lange door de visschen was opgeëten

;

maer men raedde hem, zich gerust te stellen, zeggende dat

Karel den derden dag zoude wederkomen , en langer leven

dan hel den Koningen van Franki7k en Denemarken zoude

lief wezen; wyders, dat men van Rossem niet erkende

voor den veldheer van twee groole vorsten; maer voor

den aenvoerder van een rot van roovers en branders.*

Hiermede mogt de bode vertrekken , nadat men hem vrien-

delyk had gewaerschuwd , niet weder te komen, wilde hy

niet aen eenen der naeste boomen opgehangen worden.

Des anderendaegs kwamen hier over de Schelde uit het

land van Waes twaelf honderd jonge soldaten aen. Deze

waren lieden van eene reuzige gestalte; maer ongewapend

en ongeoefend. Om hen te wapenen ging men zeer een-

voudig te werk : op de Markt werden eenige wagens met

spiesen afgeworpen, en ieder koos uit den hoop degene

die hem best aenstond. Men gaf musketten aen degenen die

er zich konden van bedienen : zoo dat hun niets dan de

naem van soldaet ontbrak. Ook de lieden uit de gemeene

burgerklasse werden al grielende met spiesen gewapend.

Cornelis van Spangen , onder wiens beleid al de
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verdedigingswerken werden aengelegd, oordeelde het oor-

boorlyk een uiterste maetregel te moeten nemen. Op zyn bevel

werden er in den nacht van Woensdag tot Donderdag, in

de voorstad, buiten de Kipdorppoort, eene groote menigte

byzondere huizen, die te digt by de stadswallen stonden,

in brand gestoken, om aldus een ruimer uitzigt over de
omliggende vlakten te hebben. Het Victorinnen klooster, dat

aen de Herenthalsche vaert stond, ter plaelse waer nu een

fort is gebouwd, werd tot den grond toe in asch gelegd;

maer men durfde dit niet bekennen, en men beschuldigde

de Gelderschen de bewerkers der vernieling van dit aloude

geslicht te wezen. Deze brand was zoo verschrikkelyk, dat

deszelfs gloed den ganschen nacht de stad verlichtte : ge-

lukkig was het windstilte, anders zouden de opvliegende

vonken zich gewis over de stad verspreid , en daer mogelyk
eenen nog veel gevaerlykeren brand verwekt hebben.

Toen de dag aenbrak, werden er langs de poorten, voor

welke de vyand lag, eenige bespieders uitgezonden, om
zyne plannen optesporen; want uit het heen en weer

loopen der soldaten in S. Willebrordsveld meende men te

hebben bespeurd , dat zy loopgraven maekten of verschan-

singen wilden opwerpen. Dit vermoeden werd echter onge-

grond bevonden : van Rossem schynt van de eerste regels

der belegeringskunst niets te hebben gekend.

Gedurende dien ganschen dag werden de genomen tucht-

maetregelen strenger dan immer gehandhaefd, en de ver-

dedigingswerken onophoudelyk voorrgezet. Van de wallen,

welke nu genoegzaem met grof geschut beplant waren,

werd zonder tusschenpoozen op de vyanden gevuerd, om
hen te beletten de stad te naderen. Tevens werd binnen

'i >''i
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de muren in de kroegen, tapperyen en logementen op nieuw

huiszoeking gedaen, ten einde de verraders, op welke men

bet byzonder gemunt bad, te ontdekken.

Inmiddels begon het beleg van Rossem te vervelen , nade-

raael hy wel bemerkte, dat de verraderlyke aenslagen ver-

ydeld en de aenleggers in den kerker geworpen waren ; dat

er nergens in de stad brand ontstond , en dat de wallen met

eene geduchte en wakker vurende artillerie bezet waren.

Hy bad bovendien lucht gekregen van de aenkomst der

versterking uit Vlaenderen; en zyne spionnen hadden hem

omtrent de driftige gestemdheid der burgers genoegzaem

toegelicht. Om alle deze redens, zoowel als om de onzekere

uitkomst van een langdurig beleg, besloot hy zyn leger

optebreken. Het kostte den Geldersman ongetwyfeld eenige

moeite , aen zich zelven te moeten bekennen , dat hy plom-

pelyk tegen de wallen onzer Scheldestad was komen stooten.

Hetzy nu , dat hy zich hiervan hebbe willen overtuigen , en

met dit oogmerk eene ernstige betooning hebbe willen

doen : hetzy uit loutere geldersche snorkery, by middel van

welke hy de bezetting hoopte te misleiden : in den avond

van den derden dag deed hy tegen de Roodepoort, met

groot gedruisch van trommen en trompetten eenige vaendels

voetvolk aenrukken, kwansuis als wilde hy de stad gaen

bestormen; maer een zoo geweldig kanonvuer, dat de rook

van hetzelve, zegt Servilius, de zon verduisterde, berigtle

den Gelderschen dat men gereed stond om hen te ontvangen.

Het is alsdan, dat de burgers van de eerste wyk, die den

wal tusschen Rroonenburgtoren en de Beggynenpoort bezet

hielden, door hel hevig schieten in den waen gebragt

werden, dat de vyand de stad voor goed aentastte, en aen
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den Raed oorlof deden vragen , om het Karthuizerskloosler,

dat tegen over dien wal op het Kiel lag, in brand te steken
,

opdat de vyand er geen schansplaels of battery zoude
kunnen van maken; zelfs dreigden zy de wallen te verlaten

,

indien men hun verzoek niet inwilligde; welke bedreiging

geenszins in het voordeel van den geest van regeltucht

pleit. Hoe het zy, het verzoek werd ingewilligd en het

klooster in brand gestoken. Dit verdient aenmerking; want
de meeste schryvers der gedrukte chronyken , hebben dezen

brand, even als dengenen van het Victorinnenklooster en

het Beggynhof aen de Gelderschen willen te laste leggen

;

maer Servilius en de Karlhuizer Ludovicus Torrius hebben
onpartydig ieder het zyne gegeven.

De geveinsde aenstalte van van Rossem had hem inmid-

dels de overtuiging doen erlangen, dat hier voor hem niets

meer te doen bleef : en eene slepende blokkade mogt hem
welligt gevaerlyk worden. In den vroegen morgen van 27
July dan, gaf hy bevel tot den aftogt, welke in goede orde
geschiedde. Het ryden van zyn geschut en legerwagens
ondertusschen in de stad gehoord zynde, meende men, dat
de vyand ging storm loopen ; en men vuerde

, genoegzaem
in het blinde, van al de batteryen tusschen de Slyk- en
Kipdorppoort, zoodat er wel drie honderd kanonschoten
te gelyk werden gehoord. Ter zelfder tyd begon de groote
klok storm te luiden; de Gilden kwamen op de Markt in

de wapens, gereed om naerdien kant te snellen, waer de
nood het dringendste kon wezen; maer niemand wist juist,

waer eigentlyk het gevaer was, en eenige verraders ver-

spreidden het gerucht, dat eene der poorten door de
zwarte ruitery berend was. Of dit geloof verdiende, daer
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wist raen niets slelligs van. De onzekerheid, waeriu men

desaengaende verkeerde, werd nog vermeerderd door het

vreeselyk schouwspel, dat de gansche omtrek der stad

opleverde : al de huizen, speelhoven en windmolens, te

Dambrugge, Merxem, Deurne, Borgerhout en Berchem,

stonden in volle vlam : van Kossem had daer vóór zyn

vertrek den rooden haen laten kraeijen.

Dusdanig was voor Antwerpen de uilkomst van den

strooptogt van Marten van Kossem. Geen der by ons ge-

raedpleegde schryvers geeft het getal der aen beide zyden

gevallen dooden en gekwetsten; waeruit wy vermoeden,

dat hetzelve zeer gering was ; maer de schade aen de eigen-

dommen toegebragt, was aenzienjyk. De zoowel door de

Gelderschen als door de Antwerpenaers afgebrande kerken

en kloosters waren degene der Rarthuizers, Terzieken en

ïernonnen, dat der nonnen uit de Luilhagen, benevens het

Beggynhof. Onder de in asch gelegde speelhoven behoorden

Gallifort, het hof van Smet, het hof te Boulaer, het hof

van Kivieren, het Lantarenhof; het Sterchof of Edelheerhof

,

thans het kasteel van Hoofdvunder; het Papenhof, thans

eene pachthoeve, vermoedelyk het kasteel van Deurne ge-

weest zynde. Yordenstein, een voornaem lustslot onder

Merxem, vond alléén verschooning by den Gelderman , die

er zyn hoofdkwartier in gevestigd had. In i809 zag men er

nog zyn afbeeldsel met de twee rymregels, de redens dezer

verschooning te kennen gevende :

Dal Yordenstein is blyven staen,

Heeft den goeden rbynscben wyn gedaen.

De togt van Marten van Kossem eindigde overigens gelyk

hy was begonnen, namelyk door rooven en branden : Kanst,
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Duffel. Waelhem en andere plaelsen werden door hem
uitgeplonderd en verwoest. Toen hy eindelyk over de
Maes was teruggetrokken, werd de gemaekte buit onder
zyne soldaten verdeeld en dezen afgedankt. Wat van Kossem
zelve aengaet, hy overleed in 1955 te Antwerpen aen de
pest, en werd begraven in het kerkje zyner heerlykheid
Kossem, in Gelderland (i).

Met de verraders, welke hy had omgekocht, om de stad
in brand Ie steken, t^n einde hy deïelve, onder begunsti-
ging der daeruit te ontstane verwarring des te gemakkelyker
/.oude kunnen overrompelen, liep het zoo rustig niet af.

Onmiddelyk na den aftogt der Gelderschen werd hün proces
opgemaekt. Zy waren ten getalle van twee, en het blykt niet
dat zy medepligtigen hebben gehad. Hun plan van verraed
was dat van wanhopige menschen, die, alles te winnen en
niets te verliezen hebbende, volgaerne hun leven aen een stout
sluk wagen. Men beschuldigde hen des nachts de ketingen
van de borneputten te hebben afgeknoopt en groote houten

r/*iy'ö/^*'o^^f '
CAronyA:., bladz. 126; Beriryn, Chronyke

,

1\a 'JJ fü
^^' ^"™'^'' Schatkamer van Nedcrlandsche Ondh^n

»>ladz 223 298-500; Ant,cerpsch Chronykje. bladz. Ai ; Papebrochius.'

/ T ^^r"^^'?'"'
Tom. ir, pag. 235 sqq.; Joannes Semlius.

(.eldro^Galhca conmratio in totius Belgicae clarissimam dvitalem
Antverpxam, duce Martino Roshcymio. aen de Burgemeesters Laodislaus
of Lancelot van Ursel en Nikolaes de Schermere opgedragen, uitgegeven
e Antwerpen by Anlonius Dnmaeus, 1541 , in- 12.». Het werkje werd in
oi4 te Augsburgook in-12.o. herdrukt. Men vindt het in de verzameling

cier duitsche historieschryvers van Marquardus Freherus, Tom III
pag. 313-346, Strasburg, t?!?, opgenomen; van deze laelste uitgave
.ebben wy gebruik gemaekt. De schryver was geboortig van Weert, in
li.nburg maer woonde lang te Antwerpen, alwaer hy door zyne
geleerdheid de bescbernnng van Lancelot van Ursel, den Meceen der
letterkundigen, verworven had, en ooggetuige der gebeurtenissen was.

mSEL IV. -
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kisten in die borneputten te hebben geworpen , om te be-

letten dat men er water kon uithalen ter blussching van den

brand, welken zy, door het strooijen van met pek en zwavel

bestreken vlaspoppen , in de stad hadden willen stichten.

Het is moeijelyk om gelooven , dat twee lieden dit alles in

eenen korten zomernacht zouden hebben kunnen verrigten

;

maer wat daer ook van zy, « op den 28.° July t'saterdachs, doen

» wiert t'Antwerpen op de Groote Merckt een galge gericht

» ende den 29." wirden daer twee aen gehangen , ende des

» nachts wierdense gevierendeelt, ende dat hooft, armen,

» beenen wierden telcken poorten uytgesteken , om dat sy

» de stad (soo men seyde) meynden te verraden (i), » Dit

800 men seyde schynt aenteduiden , dat het publiek van het

bestaen van een verraed niet ten volle bewust was; of ten

minste dat de overheid de belhamels niet vermeende in

handen te hebben ; maer alleenlyk hunne blinde werktuigen.

Eveneens zal het geweest zyn met den jongeling, die den

29.° July met twintig gezellen werd in hechtenis genomen,

onder betigting van het Steen te hebben willen in brand

steken : waerschynlyk zaten alle deze gasten op het Steen

gevangen; maer alzoo er geen enkel van hen geregt werd,

mag men denken , dat de betigting valsch werd bevonden

;

want de justicie was hier niet gewoon te jokken.

Het blykt niet, dat er wegens deze verdediging aen

iemand byzondere belooningen of dankbetuigingen van

wege den Keizer werden gezonden; maer eenige jaren later

wist Jan Karel d'Affaitadi te doen gelooven , dat het door

zynen invloed en dank aen zyn voorbeeld was, dat al de

(I) Antwerpêch Chronykje, bladi. 48.

vreemde kooplieden in de stad waren gebleven, en de wapens

ter harer verdediging hadden opgevat; dal hy door zyne

behendigheid en krygskunde verhinderd had, dat de stad

Marten van Rossem in handen viel , enz. Hoe hy dit alles

goed maekte, weet men niet; maer Keizer Ferdinand liet

zich deze historie welgevallen ; en, zulke uitstekende diensten

willende beloonen, maekte hy Frans Karel vanAffaitadi,

reeds Baron van Ghistelles, ook Prins van Hilst, by diploom

den 23.° Mei 1563 te Inspruck gegeven (i).

(i) Sainl-Genois, Monumens anciens, Tom. II, pag. i4i.
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Plan lol eene oieiiwe versterking der sUd. — Buileovesieu gegraven.
— Vyfde vergrooling van Antwerpen. — De Keizers- of nieuwe
S. Jorispoori gebouwd. —• Güberl van Scfioonbeke en zyne onder-
oeining der Nieuwstad. — Geldligtingen voor de versterkingen. --

Privilegiën door Keizer Karel aen van Schoonbeke verleend. —
Groole ledige erven door dezen gekocht, en nieuwe straten over
dezelve gelrokken. — De Eeckhof eo de Nieuwe Waeg. — De
Vrydagin^rkt en Tapesierspand. — De Markgravelei. — De nieuwe
brouweryen en het Waterhuis. — Oproer wegens de nieuwe
brouweryen. — Lazarus Zwendel en zyne duilsche benden. —

-

Dood van Gilbert van Schoonbeke. — Zonderlinge aenwerving van
werkvolk. — Hooge huishuren. — Houten huizen. — Vele nieuwe
stralen gebouwd. — Oude poorten afgebroken. — Verlegging van
elielyke markten. — Reglement over hel uitstallen van goederen. —
Varkenhouding uit bygeloof. — De Nieuwe Beurs. — Het stadhuis.

— Het Oostershuis. — Het Hessenhuis. — Het Vleeschhuis. — De
Leguit. — Hel Hof van Liere of Engelsch Huis. — Het Fokkershuis.
— Het Huis van Portugael en dat van Aken. — De Quinten-Metsys -

pomp. — Gezigt vau Antwerpen in het midden der XVI.« eeuw.

De onderneming van Marlen van Kossem, hoe dwaes en

vermetel men dezelve wil veronderstellen, had nochtans

doen zien, dat de stad tegen de aenslagen van eenen stout-

pioedigen vyand geenszins beschut was; dat de ontzettende

schatten, binnen hare muren opgestapeld, integendeel wel

geschikt waren, om de begeerlykheid van dien vyand te

prikkelen ; en dat indien de Gelderschen zich tegen onze

wallen gestooten hadden , en onverrigter zake afgetrokken

waren , zulks moest toegeschreven worden aen de tydig toe-

gekomen versterking uit Ylaenderen en Noord-Braband , en
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aen eenen samenloop van onvoorziene omstandigheden.

Maer zouden die omstandigheden zich altoos in dergelyk

geval hebben opgedaen, en zou men onze ryke koopstad,

telkens in tyds kunnen te hulp komen, wanneer haer eenig

oorlogsgevaer dreigde? In andere woorden, kon men zich

voor hare verdediging op het bloot toeval verlaten ? Gewis

neen : en hy ware een dwaes geweest , degene die daerop

zoude hebben willen betrouwen, in eenen tyd dal het rooven

en branden nog als een onwraekbaer oorlogsregt werd

aenzien. Het waren dan ook deze en andere dergelyke

bedenkingen, welke aen het reeds sinds lang ontworpen

plan ter nadere versterking en vergrooling der stad onver-

wyld deden gevolg geven.

Tot dusverre bestonden de versterkingen in eene enkele

omwalling met torens en grachten, zoo als men op ons oude

plan, II.'' Deel, bladz. 376, zien kan ; dit was goed voorden

tyd dat men nog geen grof gescliut kende, althans toen

hetzelve nog maer weinig in gebruik was. Maer sedert 1410,

toen de stad voor de vierde mael vergroot en versterkt

werd , was dit gedeelte der krygskunde groolelyks verbe-

terd. De vesting lag, om zoo te zeggen, geheel open; de

toenadering was dan gemakkelyk; en het zou genoeg geweest

zyn, eenige stukken geschut tegen het een of ander gedeelte

der wallen in battery te hebben gesteld, om deze plat te

schieten, en, naer het vullen der gracht, langs de bres

registreeks in de stad te komen.

Dit had men reeds van in den aenvang van Keizer Karels

regering ingezien; en in 1507 had men besloten eene bui-

tenvest rondom de stad te graven
f maer dit plan schynt

toen ie zyn ondergebleven ; en eerst na den logt van Marlen
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vao Rossem werd hetzelve weder opgeval en kreeg zyn volle

beslag, krachtens eene keizerlyke ordonancie van 16 Augusty
1542, by Marlen Nuyls, woonende in den S. Jacob, op de
Yzeren Waeg in druk uitgegeven; maer hetwelk wy niet

hebben kunnen in handen krygen. Naer men verzekert

werd het plan tol de nieuwe versterkingen ingeleverd door
een' Italianer : Donatus Boni Pellizuoli, van Bergarao;
maer Virgiiius Bononiensis kan er ook wel de hand hebben
in gehad, uitwyzens het door hem vervaerdigde grond-
plan (1). Wat daer van zy, men was by dien togt in de
gelegenheid geweest te bemerken, hoe zeer de te digi by
de vesting slaende wooningen derzelver verdediging ver-

hinderden
; al degene die zich in de nabuerschap bevon-

den, had men, gelyk wy gezien hebben, zonder genade
moeten afbranden , om het vrye zigt over de omliggende
vlakte te hebben, en ook om den vyand te belellen, zich in

die wooningen te verschansen. Daerom werd er in February
1543 een gebod gedaen, dat niemand buiten de kuipe
huizen raogt bouwen op eenen minderen afstand dan drie

duizend vyf honderd voeten.

De regering, tevens willende doen zien , dat het haer ernst

was, deed onmiddelyk de werken beginnen. S. Wille-

brordskerk, gestaen in den Polhoek, en welke aen Marten
van Rossem tot schans had gediend , werd met haren toren
tot den grond toe afgebroken ; de daervan komende bouw-
stoffen werden gebezigd tot het aenleggen van een blokhuis

.

(1) Papebrochius, Jnnales Antv., Tom. JI, pag. 266. Het plan van
Virgihus Bononiensis is in de Oude Topographie van Antwerpen
uitgegeven. Guicciardini. DeicHption de Toul Ie Pati Bat, pag. 114.

1
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La porte de Berchem en rSi5.

Dessin de E. Puttaert.
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hetwelk de Roodepoort moest dekken. Terzblfder lyd

begon men de S. Joris- en Kipdorppoort te slechten, ten

einde dezelve meer oostwaerts te verleggen : waerdoor de

stad aen dien kant merkelyk uitgebreid werd (\), Deze

werken en het aenleggen van S. Jorispoortstraet, welke

door den hof van S. Elisabethsgasthuis werd getrokken,

werden met zooveel vlyt voortgezet , dat de nieuwe S. Joris-

poort reeds in 1545 volbouwd zynde, Keizer Rarel langs

dezelve de stad kon binnenryden : van daer heeft zy ook

den naem van Keizerspoort, en voerde zy eertyds in

haren gevel dit opschrift :

CAROLUS V CAESAR

HANG PORTAM PRIMUS MORTALIUM INGRESSUS

CAESAREAM MJNCUPAVIT, DIE XXV NOVEMBRIS ANNO M. CCCCC. XLV.

Er woonde toen te Antwerpen een man , wien de zucht

ora groole en nuttige openbare werken te ondernemen als

was ingeschapen, en die gedurende het vyflieitjarig tydperk

van 1540 tot 1555 in dit vak meer uitrigte, dan menig

magtig vorst. « Sijnen jongen tijdt, zegt een Cort Verhael

» van zyne werkzaemheden , bragt hy door met gronden

» van erven , huysen ende renten te coopen ende weder (e

o vercoopen; wagen, tholleu ende accijnsen te pachten

» ende te verpachten, en dergelijke, waerinne hy (dan

» ook) sonderlinghe geëxperimonteert was. »

Deze man — de lezer heeft waerschynlyk reeds zynen

naem geraden — was Gilbert van Sghoombeke, wiens

m (4) Antwerpsch Chronykje, bladï. 42 en 43.
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merkwaerdige concepten en bonwplannen, thans nog de

bewondering des nazaets opwekken. Hy had namelyk der

Stad aengeboden haer twee honderd duizend Carolusgulden

voor vier jaren te leenen of te doen leenen, zoodra zy de

erven tot aen den ouden Slyckweg, groot omtrent vier

duizend twee honderd roeden zoude bekomen hebben , de

eene heiligt betaelbaer in Bamismarkt, de andere heiligt in

de Rottdemarkt, i543? (i), tegen acht ten honderd, en

tot onderpand hebbende den aengekochten grond in de

Nieuwstad. Deze grond en degenen der Schuttershoven deed

hy vervolgens ten behoeve der Stad verkoopen, en deze

moest hem ter belooning geven den zesden penning van al

hetgeen dat van de verkochte erven zoude komen. Binnen de

vier jaren, nadat de vlieten, straten en kaeijen gemaekt

zouden wezen, moest hy aen de stad betalen vier honderd

duizend Carolusgulden. Hy nam ook aen, het meerendeel

der nieuwe versterkingen te bouwen, en onder anderen

den sterken steenen stadswal van S. Joris- naer de Kip-

dorppoort, met het bolwerk Maria in het midden van den-

zelven ; de muren der borstwering buiten aen de vesten van

Kroonenburg, met eene groote brug voor aen die oude

sterkte ; de fondamenten der nog bestaende Kipdorppoort-

brug; de Oostersche en Engelsche kaeijen met de water-

poorten en muren tot aen den zoogenaemden Katlenberg.

Gemeld bolwerk Maria, aldus genaemd naer de Landvoog-

desse, werd in het jaer 1552, in den tyd van vier maenden,

(I) Hel concept, zonder dagteekening , berust op h^M Ryksarchief.
-— Conneil ctÉtat et Audieme , Lade 1380, n. 17.

op eene lengte van duizend stappen tot aen de kruin der

borstwering volbouwd (1).

Alhoewel Antwerpen, gelyk wy gezien hebben, reeds

viermael was vergroot geworden, de ruimte binnen de

muren was veel te klein , om de steeds aengroeijende bevol-

king te bevatten; deze ruimte werd bovendien voor de helft

ingenomen door de menigvuldige begraefplaetseu en zelfs

lusthoven, welke er zich bevonden. Het versterkingsplan

van Donato Boni vervatte ook het ontwerp der vyfde ver-

grooting : de wallen, zich uitstrekkende van de Roodepoorl,

langs de Ankerrui, Oude Leeuwenrui en Brouwersvliet, tot

aen de Herman Haecxpoort, moesten afgebroken worden ; en

men zou de nieuwe vesten trekken van de Roodepoort, tot

aen dit punt der Schelde, waer later het Laurysfort gebouwd

werd. Ook dit gedeelte van het plan werd goedgekeurd , en

(1) Sweertius heeft ons onderscheidene opschrifieu, betreffende de

fortificatiën , bewaerd : zie hier vooreerst dat, 't welk op het Maria-

bolwerk te lezen stond :

DivAE Mariae hvng. reg. divi Caroli V Caesaris sorori, patriae ex

FRATRIS AVCTORITATE TVTRICI , S. P. Q. A. HANG MOLEM EX EIVS NOMINE

MARIANAM nvncvpantes, phs votis dd. qvod sollicito iluvs hortatv

TANTAE HAEC VASTITATIS MOENIA GRAVISS. REIPVB. IMPENSIS VEL QVADRIMKSTRI

SPATiO, AD MILLE PASSWM LONGITVDIVEM IN SVPERIOREM VSQÜE LIMBVM EXCITATA

SINT, VNIVERSVMQüE VRBIS AMBITVM HAC PaRTE COMPLERENT, MENSK AVGVSTO.

M. D. LH.

Verders las men daer op eenen steen :.

Constant. Halmalvs eqves avratvs, hvic mou primvm iegit lapidem,

DIE XVII IVUI M. CCCCG. Lil.

Nog aldaer op eenen anderen steen :

ÏVSSV CAROLI V CAES. Ioannes a Crombach, eqves avratvs, iivrvs

VRBIS SENATOR, UVIC MOLI , INDITO NOMINE D. ÏACOBI, PRIMVM IECIT F APIDEM ,

ANNO M. CGGCC. Lil. DIE III IVNII.

Dit laetste slaet dus op S. Jacobsbolwerk.

DEEL IV. 12
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hèt was wederom van Schoonbeke die deze werken aennam

,

welke niet slechts bestonden in het afbreken der oude en

het opbouwen der nieuwe wallen , maer ook in het graven

van eene vliet, met de kaeijen, spuijen en bruggen. Dit

nieuwe kwartier der stad is nog lang daerna de Nieuwstad

blyven geheeten worden.

Deze en andere versterkingen hebben ontzettende sommen

moeten verslinden. Gaukerke heeft degene voor de Nieuw-

stad , volgens de rekeningen op meer dan een millioen gou-

den kroonen geraemd (\). Het zal dan wel niet te verwon-

deren zyn, dat de fortificatiekas meermalen te kort schoot,

wanneer het de betaling der ondernomen werken gold.

Reeds in Augusty 1543 waren de gecommitteerden over de

fortificatiën aen den Breeden Raed komen vertoonen,

dat de daertoe bestaende imposten ontoereikend waren,

weshalve men hen magtigde nieuwe gelden op intrest

en by financie te, ligten. De rekeningen van ontvang voor

de versterkingswerken verantwoorden voor de vier jaren

van 4543-44 tol 1546-47 eene totale som van 491,499 pond

artois, zoowel in verkochte renten als in financiemiddelen.

Omtrent dezen tyd vind men eene raming opgemaekt,

onder welke de werken door Gilbert van Schoonbeke

ondernomen, gedeeltelyk begrepen zyn. Volgens deze

raming moest de Stad in gereedheid houden eene som

van 700,000 Carolusgulden.

Eene andere meer byzondere rekening geldt het jaer

1546-47. Uit dezelve blykt, dat de uitgaven voor dit jaer

alleen bedroegen eene som van omtrent 109,110 pond, en

(!) Papehrochius , Annales Antv., Tom. Il, pag. 275.

DERDE HOOFDSTUK. •1

dat er ten slotte een te goed was van omtrent 1518 pond.

Maer de loopende schulden bedroegen anderzyds meer dan

984 duizend ponden artois. Men verneemt daer wyders,

dat de onkosten gedaen, om de stad, by den gelderschen

inval , in staet van tegenweer te stellen , tot 70,000 pond

artois hadden beloopen.

Zoo men ziet , waren de onkosten voor de versterkings-

werken niet gering; zeer waerschyulyk, dat deze onkosten,

zonder Gilbert van Schoonbeke nog veel hooger zouden heb-

ben opgeloopen. De versterkingswerken werden namelyk by

hem aengenomen, mits 14 tot 26 gulden per roede, terwyl

anderen 30, 36 ja 40 gulden eischten. Dit groot verschil in

de pryzen der ondernemers laetzich verklaren door deze by-

zonderheid, dat hy al de bouwstoffen te zyner beschikking

had , zoo als wy straks nader zullen aentoonen.

Maer ondanks die gunstige pryzen was men schier altyd

op den zoek naer nieuwe geldmiddelen. De oude manier om

die middelen uit de verbeurde geldboeten te vinden , werd

aenvankelyk beproefd; maer bragt te weinig op, en ging te

traegzaem, om te kunnen blyven gevolgd worden (1). Men

nam dus zynen toevlugt tot geldleeningen en belastingen :

de eerste ligting, bedragende 300,000 gulden, werd in 1542

aengegaen , en eene tweede van 300,000 gulden werd in 1545

gesloten. In hetzelfde jaer stelde de Breede Raed een regt

(i) Papehrochius heeft daervan een paer voorbeelden in hel !!.• Deel

zyner Annales, pag. 272. Mathys Simons, namelyk, de accysregten

gesmokkeld hebbende, werd in 1542 verwezen tot het bouwen van

twee roeden der nieuwe stadsmuren , en kocht de boet af met zeven

pond brabandsch ; Michiel Dierijens werd insgelyks tot het bouwen

van drie roeden verwezen, wegens wederspannigheid tegen de nacht-

wacht, en betaelde daervoor twaelf pond.
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van eenen schelliog per pond op den verkoop van buizen en

gronden. Dit regt noemde men pondpenningen, en de Keizer

bewilligde dat de opbrengst daervan voor de nieuwe ves-

tingswerken zoude gebruikt worden (1). Het jaer te voren

bad men reeds eenen stuiver op iedere ton bier en zes stui-

vers per aem wyns , boven den reeds bestaenden accys be-

ginnen te heffen. Eene derde leening van 600,000 gulden

werd in i548 uitgeschreven, doch bleef onvervuld. Toen

stelde men in 1549 eene lotery in, van eeuwigdurende renten

ten penning 16, en van lyfrenten ten penning 8, ten geza-

mentlyke bedrage van 550,000 gulden; roaer men kreeg

slechts 148,000 gulden byeen; en voor deze som werden

eeuwigdurende renten uitgegeven. Dan, de versterkingen

waren op verre na nog niet voltooid : in 1552 moest men
eene vierde leening van 520,000 gulden aengaen (2).

Welke verzwaring van belastingen uit alle deze leeningen

wor onze inwooners ontstonden, zullen wy elders zien.

Vervolgen wy thans het verhael der werkzaemheden van

Gilbert van Schoonbeke, welke zich niet enkel bepaelden

tot het bouwen der versterkingen , maer de stad in al hare

deelen omvatteden.

Die groote man had inderdaed begrepen, welke party

men kon trekken uit de menigvuldige onbebouwde gron-

den, welke zich nog binnen onze muren bevonden, en

welke deels aen kloostergestichten en deels aen byzondere

persoonen toebehoorden. Door stout beleid en schrandere

berekeningen wist hy in weinige jaren het eigendom van

(i) Papebrochius, Anmües Antv., Tom. II, pag. 290.

(2) KreRlinger, Notice hist. sur les impóts dPAnvers, pag. 174.

de meesten dier gronden te verkrygen; en weldra zag

men die overal door breede, regtlynige en regelmatig

gebouwde straten doorkruist. Kortzigtige lieden mogen dit

speculatiën heeten ; maer om zulke speculatiën te onderne-

men, in eene bedryvige koopstad gelyk Antwerpen, waer

men dagelyks zooveel andere gelegenheden had , om zyne

kapitalen voordeelig aenteleggen , moest men gewis met een

stout vernuft bedeeld zyn.

By geluk ontmoette van Schoonbeke in Keizer Karel eenen

man, die, het volle bereik van dit vernuft ziende, het zich

ten pligt achtte hem de uitvoering zyner bouwingsplannen

te vergemakkelyken. By een byzonder octrooi had hy hem

twee vervallen huizen op de Maes, by Namen, geschonken

,

om tras en kalk te branden , welke vervolgens langs de bin-

nenwaters naer Antwerpen werden vervoerd. Door een

ander octrooi had de Keizer hem vergund om in 't bosch

van Buggenhout ettelyke duizende opgaende eikenboomen

te vellen, om tot balken en houtwerk te worden gebezigd.

Ten einde ieder die van hem erven kocht lust tot het

bouwen van huizen te doen krygen , had van Schoonbeke

van de abtdy van S. Bernaerds te Callebeke acht bunderen

lands aen de Schelde gekocht, op welk land hy vier-en-

twintig of dertig steenovens , met vyftig of zestig landhuizen

voor de steenbakkers deed stellen. Die ovens werden

gestookt en onderhouden met den turf, dien hy uit zyne

moeren te Sevenbergen deed graven en baggeren. Volgens

een concept van overeenkomst, dat hy aen de Wethouderen

voordroeg, moest hy jaerlyks binnen de Stad zeven- of

achthonderd schepen steen tot zoo redelyken prys leveren,

dat de monopoleurs er zich naer zouden te regelen hebben

;

f»

il

N

/;
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aldus was ieder in staet gesteld , om zich goedkoop steenen

en bouwmaterialen aenteschafTen.

De eerste eigendom, welken van Schoonbeke aenkocht,

schynt geweest te zyn de groote ledige erve de Raemhof,

door welken hy heeft getrokken en gemaekt de Koning-

STRAET, aldus geheeten naer de vele huizen, welke de namen

van Koningen dragen. Hy betimmerde ook een gedeelte der

Prinsen- en Hobokenstraet , omtrent het jaer 1545.

Daerna kocht hy de ledige erve het Hoplandy en trok

over hetzelve de straet welke dien naem heeft behouden

;

benevens de Vuilmisstraet, oudtyds ook Bargie-, thans

Otto-Veniusstraet genaemd.

De erve der Oude Lombaerden werd insgelyks door onzen

Schoonbeke aengekocht, die er de Lohbaerdstraet deed

doortrekken, en het plan had, om er door het Hofvan S. Ber-

nards insgelyks eene te doen aenleggen ; maer dit concept

had eerst geen voortgang. Slechts in 1582 gaf de Abtdy van

S. Bernards by akte van 28 July hare toestemming tot het

verkoopen en innemen van den noodigen grond , om door

hare réfugié de straet te trekken, genaemd Bernardsbrug ,

dewyl daer eerst eene brug over de rui lag.

De abtdy van Baudeloo, gelyk men elders gezien heeft,

had hier insgelyks eene réfugié, genaemd het Hof van

Baudeloo^ welks uitgestrektheid zich kan laten afmeten

door degene der Jodemstraet en Vaertstraet, welke er

door van Schoonbeke werden doorgetrokken, en aen

beide zyden met huizen bebouwd, welke hy daerna

verkocht.

Ten noorden van S. Michielsabtdy bestond destyds eene

andere groote ledige erve ; onze stadsbouwer kocht dezelve

van het klooster, en deed er in 4544 eenen nieuwen Eeckhof

stellen, en de omliggende straten, met name het Schelleken,

het Steegsken en de Blauwboterhamstraet bouwen. Een

Ëeckhof was eigentlyk de stapelplaets voor stadsbouw-

materialen en oorlogstuig. Degene wes kwestie diende later

tot het bergen van den Reus en al den toestel van den

groolen omgang, en werd in 1810 afgebroken.

Drie jaer daerna , in 1 547 , kocht van Schoonbeke van de

Stad den ouden Eeckhof, welke zich bevond omtrent het

Minderbroedersklooster, en een groot gedeelte eener oude

Venne besloeg. In het midden van dezen grond bouwde hy

de Nieuwe Waeg , met de Oost-, West- en Noordstraet,

thans de Bril-, Raep- en Hoornstraet geheeten. Voorts den

ganschen teerling van den Nieuwen Mooriaen. Die Nieuwe

Waeg, welker opbouwing hy by contract van 7 Mei 1547

had aengenomen, mits betaling van 200 gulden erfelyk, werd

reeds den 12.° Maert van het volgende jaer door de Ooster-

lingen, met het wegen van eene party vlas, ingehuldigd.

Te zelfder tyd waren derzelver bovenzalen voltrokken;

want onze nyverige ondernemer had middel gevonden

om dit ruime gebouw onder meer dan een opzigt te

benuttigen. Te zynen tyde, toen alle takken van nyverheid

en handel in den grootsten bloei waren, werden de brui-

loftsfeesten met zulk eene talryke schaer van gasten gevierd,

dat wy er ons heden nauwelyks een denkbeeld kunnen van

maken : zelden waren de burgerswooningen toereikend om

al die gasten te vervatten; en reeds hadden vele parti-

kulieren te dien einde in hunne huizen ruime bovenzalen

doen maken , die den eigenaren eenen uitermate hoogen

huerprys opbragten. Zoo hadden, onder anderen de

1^
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vleeschhouwers op het Vleeschhuis eene rykgestoffeerde

zael, waer dikwyis bruiloftmalen werden gegeven. Van

Scboonbeke had er dan ook zoo verscheiden op de ver-

diepingen van de Waeg doen maken, welke niet weinig

de opbrengst van het gebouw vermeerderden.

In het gemelde jaer 1547 werd van Schoonbeke eigenaer

van het Hof van Spangen^ toebehoorende aen de edele familie

van dien naem. Op deze erve maekte hy eene ruime vier-

kante plaets, naer welke in 1549 de Vrydagsche Markt,

die tot dusverre voor het Stadhuis was gehouden geweest,

werd verlegd, ingevolge een contract van il Augusty; sinds

dien , zegt een Hs. , syn er de oude kleermaeckers niet van te

jaegen geweest. De derwaerts leidende straten, met name

de Valk- , Berg- en Leeuwestraet, werden insgelyks door

van Schoonbeke afgebakend, terwyl het Zonstraetje, de

GuLDENBERG CU dc H. Geeststraet, doorgcstokcu zynde,

gemelde markt eenzyds met de Steenhouwersvest en ander-

zyds met de Hoogstraet in gemeenschap bragten.

Hierna trokken de uitgestrekte beemden achter S. Elisa-

bethsgasthuis 's mans aendacht. Een gedeelte dier beemden,

eene oppervlakte van 675 roeden beslaende, had de Stad in

1551 byakt van 30 September van het gesticht overgenomen,

mits eene erfelyke rente van 845 gulden 15 stuivers, of

13,500 gulden kapitael. Naer die beemden werden de

Schutlershoven van den Voet- en den Handboog in 1552

overgebragt, terwyl men de oude hoven dier gilden aen van

Schoonbeke verkocht. Dozo, die terzelfder tyd eigenaer was

geworden van het naburige Hof van Aremberg , deed op den

grond der oude gildehoven den Tapesierspand bouwen

(1551), daerachter de Graenmarkt aenleggen, en de

Aremberg-, Floris-, Bloem-, Orgel- en Kelderstraet

afbakenen. De Stad kocht te zelfder tyd (25 Juny 1550) om

de werken van van Schoonbeke te bevoordeelen , de huizen

en erven van Peeter van Wesembeke en van zekeren van

Gamel , om de straet of doorgang van de Huidevettersstraet

naer den Tapesierspand te trekken.

Die Tapesierspand stond te voren tegen hel choor van de

Predikheerenkerk ; maer werd in 1550 afgebroken by het

herbouwen dier kerk (i). De pand, dien van Schoonbeke op

de erve der schuttershoven deed aenleggen, bestond uit eene

dubbele galery , aen beide zyden met winkels voorzien. Na

de vernietiging van den koophandel heeft men in dit gebouw

tot in onzen tyd den Franschen Schouwburg gehad , en het

voorplein Comedieplaets genoemd.

Van Schoonbeke timmerde ook al de huizen der Maen-

STRAET, welke haren naem had van twee herbergen de Maen

en de Halfmaen, en overwelfde de oude stadsgracht, langs

welke deze straet liep, die het zuidelyk gedeelte der tegen-

woordige Groote Markt besloeg, en achter het Oud Stad-

huis en de Lakenhal doorging.

Omtrent denzelfden tyd kocht hy van den Schoutet

Willem van de Werve deszelfs Hof ter Bekcy beslaende

zestien honderd roeden ledige erve. Dezelve verdeelde hy

in verscheidene honderde perceelen, door lange en breede

straten van elkander gescheiden , en noemde deze geheele

streek de Markgravelei : alwie daer grond van hem kocht

,

om er lusthoven of speelhuizen aenteleggen, moest zich

(1) Of dit dezelfde pand was, welke in 1455 was voltooid geweest,

weten wy niet (Zie III." Deel, bladz. 360 in de nota).

DEEL IV. 13
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^rbinden, op twintig voetmaten van zyn huis, tuin of erve

eenen boom te planten (1 ).

Maer het pronk- en meesterstuk van onzen nyverigen en

onvermoeijelyken bouwer, was in de Nieuwstad , alwaer de

eigendommen, door het gi-aven der nieuwe vlieten, merkelyk

in waerde hadden aengewonnnen ; en overmits er eenige

geschillen waren opgerezen omtrent de hoeveelheid van

impost, welke ieder voor zyn aendeel zou hebben opte-

brengen, werden die aendeelen door eene keizerlyke

charter van 4 December i549 bepaeld.

In 1552 kocht van Schoonbeke in de Nieuwstad vier

honderd roeden gronds, en deed daer, in minder dan twee

jaren, vier-en-twinlig bronweryen bouwen; elke brouwery

moest hem twee stuivers per tonne biers betalen , welke uit

deze nieuwe nyverheidsgestichten zoude komen. Deze

voorwaerde door Keizer Karel by charter van 18 February

1553 bekrachtigd zynde, werden hem door van Schoonbeke

de vyf zestienden van het aldus bepaelde regt uit erkentenis

aengeboden, benevens eene eeuwigdurende rente van

6250 gulden 's jaers, op de gemelde brouweryen bezet.

Ondertusschen verhinderde een merkelyk zwaer beletsel

,

(1) Zie in de Oude Topographie van Antwerpen, bladz. 136 en

volgende, hel stuk Cort Verhacl. Dit gedeelte der vyfde wyk heette

reeds de Lei van in bet bffgin der XIV.« eenw, zoo als meu ziel uit

eene charter door Jan III in 1335 te Tervuren gegeven , bekrachtigende

den verkoop der erfgoederen van de Lei (6ona heredUaria a Lia)^

gedaen door den Schoutel Jan Uien Houte aen Wouter van den Broecke

;

welke goederen voormaels waren bezeten geweest door Hendrik van

Park, en aen den Hertog waren vervallen, ten gevolge van eenen

Hifwrd , door den gemelden Hendrik op den persoon van Cole vin Park

^.'pleegd {Cartularium Carthuiiani, Hfl.).

u

dat deze grootsche onderneming van eerst af aen de ontwik-

keling erlangde, voor welke zy vatbaer was : er ontbrak

zoet water. Een minder volhardend man dan van Schoon-

beke had mogelyk de gansche onderneming in den steek

gelaten; maer onze neerstige stadsbouwer wist weldra raed

te schaffen : het Waterhuis, dat, zegt naivelyk het beroepen

Hs. , door geheel de werelt vermaert is , werd door dit schran-

der vernuft uitgevonden. De Herenthalsche vaert gaf hem

het middel aen de hand, om dien zwaren hinderpael te

boven te komen : eene onafzienbare onderaerdsche buis

wei'd van die vaert tot in de Nieuwstad gelegd , en voerde

in overvloed zuiver en drinkbaer water derwaerts , tot in

eene diepe kom of verlaetbak, uit welke het onmiddelyk

wordt opgehaeld door veertig eemers, die, rondom een

steeds draeijend as vast gemaekt, van zelf water scheppen

en hetzelve uitstorten in eenen tweeden verlaetbak, zeventig

voet hooger dan de eerste gelegen , van waer het door ver-

schillende buizen in de omliggende brouweryen geloosd

wordt. Dit is in het kort de beschryving van het thans nog

bestaende Waterhuis.

De heerlyke uitvinding van Gilbert van Schoonbeke had

tot natuerlyk gevolg, de oude brouweryen in de Kammer-

straet eenen harden slag toetebrengen. De eigenaers derzelve

toonden weinig lust om te verhuizen , en gelukten het grauw

opteruijen. De tien eerste nieuwe brouweryen hadden den

19." Maert 1554 hare werkzaemheden begonnen; maer daer

het Waterhuis toen nog niet voltooid was , moest men het

zoet water met schuiten van Rumpst halen. De volksleiders

strooiden nu het gerucht uit, dat dit water half stonk, waer

door daUer een specie van mayen in 't bier quamp.
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Dit gerucht vond maer al te veel geloof : den 8.°, 9." en

iO." July steeg de volksgisting zoo hoog, dat er den li,"

's avonds eene groote beroerte en muitery uitbrak, weshalve

al de Gilden en Wyken in de wapenen kwamen. Den dag

daerna wasser een quaet spel berockt, en bet gepeupel sprak

van niets minder, dan van sommige heeren dood te slaen.

Men had het voornamelyk gemunt op onzen van Schoonbeke

en op den stadspensionaris, doctor JacobMaes, welke beiden

verpligt werden op het Stadhuis te vlugten, en daer te

blyven, tot dat de haestigheyt van de gemeynte over was.

Dan, dit oproer moest een slagtoffer maken : Harman
Weerts, uit de Zwaetiy in de Koepoortstraet , en Koning

van den Ouden Voetboog, werd door eeuen steen doodelyk

aeu het hoofd gewond , en stierf ten einde van vier dagen.

Al de Gilden, die op de lofwaerdigste wyze ter beteugeling

der muitery hadden geyverd, volgden met hunne Koningen

de lykstaetsie van dezen diep beklaegden man.

Deze onlusten en de daerby gepleegde manslag bleven

nochtans niet ongestraft. Wel vleiden de belhamels zich

eenigen tyd, dat alles vergeten was, en welligt beraemden

zy de oproerige tooneelen van den 1 1 .<• en J 2." July te ver-

nieuwen, als den 6." February 1555, 's morgens vroeg,

kapitein Lazarus Zwendel hier binnen rukte met tien vaen-

delen Duitschers, bloode ende vileynighe boeven f zegt de

schryver van het Antwerpsch Chronykje.

De aenkomst van dit krygsvolk baerde niet weinig opzien

;

maer indien dit ai iets raedselachtigs mogt inhebbeu, het-

ïelve toefde niet te worden opgelost, door de menigvuldige

aenhoudingen, welke korts daerop volgden. Den 4." April

werden op de Groote Markt vier mannen met den zwaerde

gerigt, en drie gegeeseld, die men wou segghen dat sy van

de beroerte geweest waren. Van de gegeeselden werd een met

een gloeijend yzerde tonge doorboord, omvalsche verraderye

wille. Deze regtspleging geschiedde met byzonder toestel

,

onder bedekking en bescherming van twee vaendelen

Duitschers, en in tegenwoordigheid van den Prokureur-

Generael van Brussel , den Kanselier van Braband en onze

beide Burgemeesters; maer eer de justicie was voltrokken

,

gebeurde daer eene groote ruchgelinghe onder het volck, het-

welk weldra tot oproer oversloeg, toen een Duitscher eenen

te na staenden burgereenen stoot had gegeven; weshalve

de duitsche krygslieden, meenende dat zy verraden waren,

het op een loopen stelden. Desniettemin ging de justicie

haren gang, en Lazarus Zwendel bleef hier vyftien weken

liggen, tot den 24.° Mei, alswanneer hy met zyne tien vaen-

delen Duitschers uit Antwerpen vertrok; doch, alhoewel

deze ons als bloode en vileynighe boeven worden afgemaeld

,

daer liepen veel jonck wyffs ende meyssens met hun lieden vuyt

de stad naer Duytsland (\ ).

De oproerstichters hadden dus loon naer werken ontvan-

gen, en er waren zeker geen nieuwe onlusten te vreezen. Men

had het echter van Schoonbeke, door deze en andere kwel-

lingen, zoo verdrietig weten te maken, dat hy alle verdere

ondernemingen slaekte; welligt ook, dat hy nu al zyn

vermogen by de brouweryen en het Waterhuis ingebrokt

had, en in de volstrekte onmogelykheid was-er nieuwe aente-

vangen, daer Philips II hem op verre na zoo goedjonstig

(I) Antwerpsch Chronykje, bladz. 52, 53 en 54; Bertryn, Chronyk
van Antwerpen, fol. 50 en 52
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niet was als Keizer Karel. Wat daer van zy, van Schoon-

beke verliet Antwerpen en ging naer Brussel woonen,

alwaer hy in 1556, na eenen acht-en-dertigjarigen leeftyd,

in de nederige betrekking van gecommitteerde der financiën,

en in eenen aen behoeftigheid grenzenden staet in het gast-

huis overleed, nalatende eenen onsterfelyken naem en twee

dochtei-s (I). Zyn afbeeldsel ziet men nog ten huidigen

dage in de Brouwerskamer. Wy hebben hetzelve in koper

doen etsen, en hierin gevoegd.

Men rekent dat er door van Schoonbeke en door degenen

die hy aenmoedigde, te Antwerpen drie duizend huizen

zyn gebouwd geweest. Men beseft ligtelyk, dat al die bou-

wingen en timmeringen veel werkvolk vereischten, en meer-

malen was er gebrek aen hetzelve; daerom had Keizer Karel

ook by eene charter van 2i February 1549 toegelaten, dat

alwie wilde, bouwstoffen mogt verkoopen, en als metser,

slotmaker en timmerman in de Nieuwstad en de Schutters-

hoven mogt gaen arbeiden, zonder daerom by de Ambachten

te moeten zyn ingeschreven (2) : het doel dezer charter was,

werkvolk van buiten te doen komen. Doch daer van eenen

anderen kant ook de stadsversterkingen moesten voltooid

worden , had er in 1552 eene soort van pressing plaets , gelyk

by de Engelschen. Dit getuigt Bertryn (3), die verhaelt,

dat er « dit jaer veel arm geboefte van jongers opgenomen

wirden om te werken aen de nieuwe veste, en dat men

» aen baeren hals eenen yseren rink dede, om dat sy niet

(1) Papebrocbius, ^tmaUi Antv., Tom. II, pag. 430.

(2) Op bet stadsarchief, lade O, n. 313.

(3) Chronyke van Antwerpen, foi. 94.
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niet was als Keizer Karel. Wal daer van zy, van Schoon-

beke verliet Antwerpen en ging naer Brussel woonen,

alwaer hy in 1556, na eenen acht-en-derligjarigen leeflyd,

in de nederige betrekking van gecommitteerde der financiën,

en in eenen aen behoeftigheid grenzenden staet in het gast-

huis overleed, nalatende eenen onsterfelyken naem en twee

dochters (I). Zyn afbeeldsel ziet men nog ten huidigen

dage in de Brouwerskamer. Wy hebben hetzelve in koper

doen etsen, en hierin gevoegd.

Men rekent dat er door van Schoonbeke en door degenen

die hy aenmoedigde, te Antwerpen drie duizend huizen

zyn gebouwd geweest. Men beseft ligtelyk, dat al die bou-

wingen en timmeringen veel werkvolk vereischten , en meer-

malen was er gebrek aen hetzelve; daerom had Keizer Karel

ook by eene charter van 2i February 1549 toegelaten, dat

alwie wilde, bouwstoffen mogt verkoopen, en als metser,

slotmaker en timmerman in de Nieuwstad en de Schutters-

hoven mogt gaen arbeiden, zonder daerom by de Ambachten

te moeten zyn ingeschreven (2) : het doel dezer charter was,

werkvolk van buiten te doen komen. Doch daer van eenen

anderen kant ook de stadsversterkingen moesten voltooid

worden, had er in 1552 eene soort van pressing plaets , gelyk

by de Engelschen. Dit getuigt Bertryn (3), die verhaelt,

dat er « dit jaer veel arm geboefte van jongers opgenomen

» wirden om te werken aen de nieuwe veste, en dat men

» aen haeren hals eenen yseren rink dede, om dat sy niet

(1) Papebrochius » Annales Antv,, Tom. II, pag. 420.

(2) Op bet stadsarchief, lade O, n. 313.

(3) Chronyke van ArUwerpen, fol. 94.
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» wegh loepen en souden. » Deze vestingwerkers werden

dus niet veel beter dan slaven behandeld.

Guicciardini zegt, dat er te zynen tyde dertien duizend

vyf honderd huizen binnen de stad geleld werden, en dat

er nog plaets was voor vyftien honderd anderen; maer hy

heeft vergeten te zeggen , of al die huizen zich binnen de

vesten bevonden , hetgeen overigens niet te gelooven is. In

allen geval beschouwde hy Antwerpen als een der diglst

bebouwde steden van Europa; maer in weerwil van deze

menigte der huizen waren dezelve zeer duer, zelfs duerder

dan te Lissabon, welke hoofdstad van Portugael toen zoo

bloeijf»nd als volkryk was. Een gewoon huis, met zes of

zeven kamers en byhoorigheden , onverschillig in welke wyk
der stad hetzelve was gelegen, was aen tweehonderd kroonen

Ie huer; en de anderen, naer gelange hunner grootte, tol

drie, vier of vyf honderd kroonen en meer.

Alhoewel nu deze huizen, van welke velen eenen tuin had-

den , zeer gerieflyk waren , en er uiterlyk zeer fraei uitzagen

.

zy hadden het groot gebrek, byzonder degene vóór den

tyd van Guicciardini gebouwd, van niet echt of stevig te

wezen; daerom was er verboden nog huizen te bou.wen

met muren van minder dan eenen voet dikte, of er nog

ergens met houten gevels te timmeren (1).

(1) Guicciardini, Deseription de lout Ie Païs Bas, pag. 109 fn de

waelsche steden was het met de buizenbouwing nog erger gesteld.

Onder anderen leest men van Margareia van Valois, Koningin van

Navarre, dat zy in 1577 naer Spa reizende, te Dinant ophield, en in

het voornaemste huis haren intrek nam , en hetzelve was in aerde of

leem gebouwd. — Deze byzonderheid kan een denkbeeld geven van

hetgene de waelsche steedjes in de XVI.« eeuw waren. En wat moeien

de dorpen dan geweest syn? (Zie Polygraphe Beige, pag. 72).
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Het verbod betrekkelyk deze laeUte soort van huizen,
werd gegeven na den brand van i7 November 1 546. waerby
in de Beurzestraet meer dan twintig huizen verslonden
werden. Van deze gebouwen met houten gevels vond men
hier destyds geheele ryen , van alle hoogten en gedaenlen.
Eenige ophelderingen omtrent dezen bouwtrant zullen den
lezer gewis niet ongevallig zyn.

Uit de verordeningen over den huizenbouw op het einde
der XIV.» en het begin der XV.« eeuw gemaekt (1), blykt
genoegzaem, dat behalve de leemen wanden, de houten
voorgevels ook groolendeels voor de burgershuizen in ge-

bruik waren
, daer het maken van uitlaten of uitsprongen

was toegelaten, en er slechts geboden werd de huizen met
tichelen te dekken. Daer nu een leijen of tichelen dak
meerder stevigheid in de wanden vorderde, werden leemen
muren van lieverlede door houten, en deze door karreel-
sleenen vervangen, naermate de bouwstoffen beter koop
werden, en gemakkelyker te bekomen waren. Dedoorgaens
gebezigde werkwoorden timmeren en tusschenslaen voor
bouwen, dat in de oude verordeningen voorkomt, bewyst,
dat het eigentlyke bouwen of metselen weinig in gebruik
was. Van deze vroege en brooze getimmerten onzer voor-
ouders kan er onmogelyk iets overgebleven zyn; en de
zeldzame exemplaren van houten huizen, welke men nog
hier en daer vindt, zullen wel van de laetste tyden van
dezen bouwtrant wezen. Inderdaed, de brand van 1546,
welke de ordonancie tegen de houten gevels uitlokte , geeft

J\^ ^a/"' 11:*^*** *'*'*'*• ^ **» ^' «» ^^^ "<• Deel,
bladz. 461 en 659.
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daerdoor zelf Ie kennen, dat zy toen nog in gebruik waren (1).

By deze wyze van bouwen was zuinigheid echter niet de

uitshiitende dryfveer; verknochtheid aen den voorvader-

lyken smaek had er ook haer deel aen. Velen van deze

houten huizen waren zoowel binnen- als buitenwaerts met

snywerk versierd. Het eenige dat daervan is overgebleven,

hebben wy hier zorgvuldig met alle zyne sieraden doen

afbeelden , om het geheugen van dezen voor ons zoo

zonderlingen bouwstyl te bewaren. Deze middeleeuwsche

wooningen waren overigens niet gansch van hout : de gevel

was eigentlyk een metselwerk van zeer ligte karreelen,

buitenwaerts met eiken berden bekleed. Het vaststaende

raemwerk was insgelyks van hout, en de glazen stonden in

looden ruiten van allerlei vormen gevat. Zulke wyze van

timmeren was wel geschikt, om by elke verdieping eenen

uitsprong op de andere te maken, in zulker voege, dat de

hoogste verdieping wel drie of vier voeten over de straet

uitstak. Die timmeriugen waren overigens niet uitsluitend

onzer stad eigen : men vindt ze in steden en dorpen zoowel

in het zuiden als in het noorden van Europa.

Maer nadien zag men overal stevige steenen huizen oprig-

ten. Dat van de oude Voetboog, op de Groote Markt, werd

in 1515 gebouwd, en de meeste huizen op die markt,

waeronder men moet begrypen degenen die thans in de

huidige Gildenkamerstraet , achter het Stadhuis, gelegen

zyn , behoorden aen het eene of andere Gild of Ambacht.

(2) Men zie slechts de plaet, voorstellende de Groote Markt, in bet

jaer 1564 (I." Deel, bladz. 311), om de overtuiging te erlangen dat

er destyds menigvuldige houten gevels hestonden. Zie ook het gezigt

der Palingbrug, Hl/ Deel, Wadz. 282.

<l

DEEL IV. u
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De Metserskamer, gelyk men het huis van dit ambacht

noemde, was mogelyk nog van hout; zy stond op den

hoek der Kaesrui en Turfbrug, en verbrandde den !.

December ia62.

By deze gelegenheid zal het noch ongepast, noch

onbelangryk zyn, hier een tafereel optehangen van de

onderscheidene verbeteringen, welke de stad gedurende de

regering van Keizer Karel en in het begin dergene van

Philips II onderging.

De behoefte van nieuwe en een grooter getal huizen had

zich reeds van in den tyd van Philips de Schoone doen

gevoelen; en van dan af had men beproefd, om in deze

behoefte te voorzien. Eene Hs. chronyk berigt ons, dat

men in 1498, na Paschen, de Biirgtgracht begon optegra-

ven, en dat men wel honderd huizen timmerde ; waer, wordt

daerby niet gemeld; maer het zal op de Burgtgracht niet

geweest zyn , dewyl het octrooi , om daer huizen te mogen
zetten, eerst in 1516 werd verkregen, alswanneer de Stad

by akte van 21 Maert, voor 15 pond erfelyk, aen Melchior

Pauwels ter leene had gegeven de erve binnen de Burcht,

naest het Reuzenhuis, meê consent van de mueren te mogen

hoogen en daer inne te anckeren en vensters met traülien te

maeckent sonder den muer te mogen rooven oft minderen,

ende behalvens in tyde van noode den doorganck te moeten

gedoogen (1). Ten jare 1500 werd de straet van de Oude
Waeg naer het Koppenhol doorgestoken , ter plaetse thans

de Engelsche Beurs genaemd. Een lakenbereider met

name Pauwei Elout, deed in 1502 achter de erve der

(I) De Moy, Stada-Officicboek, bladi. 186.

Minderbroeders , de Vennestraet , welke naem is veranderd

in dien van Venusstraet, beginnen, doch aenvankelyk

Paüwel-Eloütstraet werd genaemd , en door Gilbert van

Schoonbeke voltrokken. Uit den tyd van denzelfden laken-

bereider dagteekent de Ambtmansstraet , even als de Pater-

NOSTERSTRAET eu Jan VAN LiERSTRAET vau dcu jare 1508

dagteekenen, terwyl de Hochstettersstraet in 1528 over

de erve der Hochstetters werd getrokken. De Maeldery-

STRAET, alwaer den 4.° October 1541 vier-en-dertig huizen

brandden (1), moest dien ten gevolge byna geheel her-

bouwd worden.

Tot dusverre waren byna al de oude poorten binnen de

stad blyven bestaen; maer in het begin der XVI.* eeuw

begon men dezelve wegteruimen. De Kammerpoort was de

eerste : Jan van Ranst , dien wy als Schoutet hebben leeren

kennen, had dezelve in 1467 aen de Stad geschonken (2),

en in Bloeimaend 1518 werd zy afgebroken. In Oogstmaend

deszelfden jaers was het de beurt van de Koepoort. In 1521

viel de Wyngaerdpoort, en in 1545 S. Janspoort, vooraen

van welke men in 1502 de huidige S. Jansbrüg had gemaekt.

In 1527 deed Lambrecht van Eusele, volgens Diercxsens,

op de Meir een yzeren kruis met een Christusbeeld aen

beide zyden stellen, wegende zestien honderd pond. Zulke

kruisbeelden, maer van hout of steen, zag men nog op

andere plaetsen der stad, meest op de leuningen der brug-

gen, zoo als op het Falconsplein en de Engelsche Beurs,

welke den 28.° Augusty 1565 leelyk geschonden werden.

(1) AntwerpBch Chronykje, bladz. 41.

(2) Papebrocbius , Annales Jntv., Tom. lï, pag. 69.
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Dit yzei*en kruis stond over de Huidevettersslraet (i), naby

den waterkant en eenen borneput; eerst in 1541 overwelfde

men de Meir, van dit kruis af tol aen de Clareubrug, en de

Meirepoort, over welke wy reeds het een en ander geboekt

hebben, werd geslecht (2).

Ten gevolge van alle deze veranderingen werden ook

verscheidene markten naer elders verl^d. De Luizbnmarrt,

by voorbeeld , op welke men allerlei oude vodden en ver-

sleten kleederen te koop stelde, werd in i540 overgebragl

van omtrent S. Jorispoort naer de Boksteeg, ter plaetse

waer de S. Jans- en Steenbergstraet dezelve kruisen. In

1561 verlegde men de Zeeuwsghe Koreinmarkt van hel

Zand (3) naer de Nieuwstad, werwaerts ook werd ver-

plaelst de Fruitmarkt, die tot dusverre op den Oever

was gehouden geweest.

De verlegging dezer markten was slechts een policiemaet-

regel , even als de beteugeling van zeker misbruik, bestaende

in de winkelgoederen in groote hoopen aen de deur uitte-

stallen, in voege niet alleen den doorgang te stoppen, maer

lelfs aen de buren het uitzigt op de straet te benemen.

Daerover was in i545 een vonnis gewezen, bevelende, « dat

» voortane de voors. partie (namelyk de aengeklaegde win-

» keiiers) hem selen schuldich syn te vermydene enigen van

» hueren waren ende comenscappen voorts te doene met

(1) Men ziet hetzelve op de groote kaerl van Virgilius Bononiensis
afgeteekend, met de twee daeraenhoorige lantarens, die te dier pUetse
by de openliggende rui hoogst noodzakelyk waren.

(2) Antwerpsch Chronykje, bladz. 11, 16 en 41.

(3) Van daer werd de vliet benoorden het Oostershuis, die thans
in het kleine dok is verdwenen, de Graenvuet geheeten.
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» packen , busselen ofte grote stucken , tsy int leggen opt

)) voorbert, besyde oft oick aen loven te hangenne, daer

» mede sy malcanderen eenichsins tgesichle van hueren

» husen , winckelen oft coopmanscapen souden mogen be-

» nemen. Maer sellen de selve huere waren en coopman-

scapen voordane hangen, leggen en voortdoen, plat neffens

» huere huysen ende winckelen met cleine stucken oft

» parselen vanden waren die sy te cope hebben, in suicker

» vueghen dat deen den anderen niet letten en mach , oft

» hinder by huere voortdaen elck anderen gedaen en

» worde » enz. Van onder volgen de namen der by het

proces betrokken winkeliers ; en hierdoor ziet men , dat hel

over eenige jaren afgekondigde reglement , belrekkelyk hel

uitstallen van winkelwaren, slechts de vernieuwing van

zeer oude bepalingen op het stuk is.

Ook was het omtrent dezen tyd, dat men de zwervende

varkens van de straten begon te weren. Wy hebben reeds

gezien, welke maetregels er in de XIV.* eeuw genomen

waren, om het getal dezer dieren eenigermate te vermin-

deren (1). De gansche da^liet men dezelve op straet rond

loopen , en daer hun voedsel zoeken ; en het bygeloof

speelde hier alweder eene rol by . Men meende namelyk

,

dat men S. Antonius, Hubertus of Jacobus door het

houden van varkens vereerde ; men had hier dan niet alleen

een dagelyksch ongemak^ maer ook een volksvooroordeel

uitteroeijen. Om daerin te gelukken, nam men eerst eene

proeve : by ordonancie in 1543 afgekondigd, werd er ver-

boden gedurende het eerstvolgende Paeschoctave varkens

(1) Vergelyk ons !I.« Deel, bladz. 398.
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te laten loopen. Het schynt dat daer niemand tegen op-

kwam, daer het verbod het volgende jaer bestendig werd

verklaerd; wel is waer, dat er tevens bepaeld werd, dat

ten einde de eere der gemelde Heiligen niet zoude worden

gekrenkt, er alle jaren iemand met eene zilveren schotel

en beurs devotelyk zou rondgaen, om ter zelver opzigte

de aelmoezen optehalen (i).

Zoo als wy gezien hebben, werd de S. Jorispoort in 4545

voltrokken, ook werden de Kipdorp- en Roodepoort ver-

legd. Wanneer deze laetste volbouwd werd, blykt niet ; maer

de Ripdorppoorl met hare steenen bruggen werd eerst in

1565 voltooid. Toen bouwde men ook de Slykpoort, welke

de stad te Gent had gekocht , alwaer zy aen het kasteel had

gestaen (2), en haren naem heeft van het Slick^ eene streek

onder Austruweel, waer S. Annagodshuis eenen erfgrond

bezat (3). Alle deze verschillende poorten en de torens op

de vest werden door de Stad aen byzondere persoonen ver-

buerd; en Caukerke heeft op het jaer 1542 de uaemlyst

van al de huerlingen en het bedrag der huerpryzen tot eene

gezamentlyke som van drie-en-twintig pond brabantsch

aengeteekend (4).

Behalve de gewoone burgershuizen, werden hier, gedu-

rende het meergemelde tydstip, ook vele openbare en by-

zondere gebouwen vernieuwd of uit den grond gansch nieuw

opgetimmerd. Aldus werd het Steen in 1520, en de Vier-

schaer in 1539 herbouwd; van welke twee gebouwen wy

(1) Papebrochias , Annales Jntv., Tom. II, pag. 280.

(2) Antwerptch Chronyl^e, bladz. 63.

(3) Zie ons III.« Deel, bladz. 563, Bylagen.

(4) Papebrochius , Annaks Antv., Tom. II, pag. 257.
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te laten loopen. Het schynt dat daer niemand tegen op-

kwam, daer het verbod het volgende jaer bestendig werd

verklaerd; wel is waer, dat er tevens bcpaeld werd, dat

ten einde de eere der gemelde Heiligen niet zoude worden

gekrenkt, er alle jaren iemand met eene zilveren schotel

en beurs devolelyk zou rondgaen, om ter zelver opzigte

de aelmoezen optehalen (I).

Zoo als wy gezien hebben, werd de S. Jorispoort in 1545

voltrokken, ook werden de Kipdorp- en Roodepoort ver-

legd. Wanneer deze laetste volbouwd werd, blykt niet ; maer

de Kipdorppoort met hare steenen bruggen werd eerst in

1565 voltooid. Toen bouwde men ook de Slykpoort, welke

de stad te Gent had gekocht , alwaer zy aen het kasteel had

gestaen (2), en haren naem heeft van het Slickj eene streek

onder Austruweel, waer S. Annagodshuis eenen crfgrond

bezat (3). Alle deze verschillende poorten en de torens op

de vest werden door de Stad aen byzondere persoonen ver-

huerd; en Caukerke heeft op het jaer 1542 de naemlyst

van al de huerlingen en het bedrag der huerpryzen tot eene

gezamentlyke som van drie-en-twintig pond brabantsch

aengeteekend (4).

Behalve de gewoone burgershuizen, werden hier, gedu-

rende het meergemelde tydstip, ook vele openbare en by-

zondere gebouwen vernieuwd of uit den grond gansch nieuw

opgetimmerd. Aldus werd het Steen in 1520, en de Vier-

schaer in 1539 herbouwd; van welke lw«'e gebouwen wy

(1) Papebrochius , Annales Antv., Tom. !I, pag. 280.

(2) Antwerpsch Chronykje, bladz. 63.

(3) Zie ons III.« Deel« bladz. 363, Bylagen.

(i) Papebrochius, Annales Anh\, Tom. II, pag. 257.
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reeds hel plan en de afbeelding met de omstandige be-

schryving hebben medegedeeld (1).

Een niet minder belangwekkend gebouw is de Nieuwe

Beurs, gelyk men ze nog langen tyd noemde : zy werd in

1531 gebouwd ter plaetse waer voorheen het Hof ter List

was. De werkzaemheden begonnen den H.° July van] dit

jaer en werden het volgende jaer voltooid. Het verleggen

der Oude Beurs geschiedde echter niet zonder tegenstand

van wege de kooplieden : ja, er was in 4532 zelfs een vonnis

noodig, om hen naer de Nieuwe Beurs te doen verhuizen.

Deze bouw is eenvoudig, en vormt een langwerpig vier-

kant, van een-en-vyftig en half meters lang en veertig meters

breed. Van binnen heerscht rondom het open plein eene

overdekte galery , welke door acht-en-derlig arduinen pila-

ren met geankerde stuitbogen ondersteund wordt (2); en

waervan de wanden eertyds rondom met eene aenhoudende

zitbank en een eiken beschot ter hoogte van de pilaren

bekleed waren. Dit beschot heeft er tot het midden der

XVIII.* eeuw gestaen, alswanneer hetzelve werd weggebro-

ken en eenige steenen banken in de plaets gesteld. Boven

deze galery was eene andere, welke door eene dubbele ry

van allerlei winkels van kostelyke vreemde koopwaren was
gebezigd, en van boven door groote dakvensters het licht

ontving. Twee torens verheffen zich boven het dak; de
noordelyke heeft eenen zonnewyzer; de zuidelyke een uer-

werk. Aenvankelyk had zy maer twee poorten, de derde

i

li

m

(i) Betrekkelyk hel Steen, zie ons I.« Deel, bladz. 304, Si5 en 613;
en betrekkelyk de Vierschaer, ons !!.« Deel, bladz. 37.

(2) Buiten dien zyn er aen eiken der vier ingangen nog drie pilaren.

il
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en vierde, oost- en westwaerts gelegen, werden in 1546

gemaekt. Frans Sweertius heeft ons het opschrift bewaerd

dal men eertyds op een der muren las, maer thans is ver-

dwenen; het luidde :

S. P. Q. A. IN VSVM NEGOTIATORVM CVIVSCVNQVE NATIOWIS

AC UWGVAE, VRBISQVE ADEO SVAE ORNAMENTVM

ANNO M. D. XXXI E SOLO EXTRVI CVR.

Naer men verzekert heeft deze bouw aen de stad drie hon-

derd duizend gouden kroonen gekost (i). Richard Gresham

,

die in 4537 Aniwerpen bezocht, vond ons Beursgebouw zoo

fraei en doelmatig, dat hy er eene teekening van vervaer-

digde en dezelve aen de engelsche regering zond. Het is vol-

gens deze teekening, dat de Beurs van Londen in 1566, door

Hendrickx, van Antwerpen geboortig, werd gebouwd (2).

Een niet minder gewigtig bouwgevaerte was het nieuwe

Stadhuis. Het ontwerp van hetzelve dagteekent van den

jare 1542, en men wilde het zetten ter plaetse waer de

Lakenhal stond. Te dien einde kocht de Stad van de kerk

van O. L. Vrouwe al de huizen tusschen de Groote Markt,

de Oude Korenmarkt, de Maelderystraet en de Hand-

schoenmarkt gelegen, en verkocht dezelve wederom, onder

de voorwaerde dat geen dier huizen mogt hersteld of ver-

bouwd worden. Het doel dezer voorwaerde was, de huizen

later beter koop te kunnen krygen, alzoo dezelve alsdan

min of meer zouden vervallen zyn : deze speculatie, volgens

(1) Guicciardini , Description de Tout Ie Pats Bas, pag. 117; Jnt-

werpsch Chronykje, bladz. 53; ITBoeek der Tyden, bladz. 276.

(2) J. W. BurgOD, The life and tinies of sir Thomas Gresham,

Val. I, pag. 55, and Vol. II, pag. H5.

ivj) Jl.JJZ.

Jnz*mi^^~^r77477

r
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Caukerke, kostte aen de Stad eene jaerlyksche rente van

twee duizend Carolusgulden. Het blykt ondertusschen

,

dat dit plan geenen voortgang had, en men er een ander

aennam; hetzy omdat de aenkoop der huizen te groote

kosten zoude hebben medegesleept, hetzy omdat de plaets

voor dit bouwgevaerte te beperkt veerd geoordeeld.

Maer welk ook de reden van deze verandering in het

eerste plan moge geweest zyn, er verliepen wel achttien

jaren eer men de werken kon aenvangen. De eerste steen

werd gelegd den 27.° February 1561 door den Schoutet Jan

van Immerseel, in het byzyn van den Ambtman, Burge-

meesters, Schepenen en Raden (\). Cornelius de Vriendt,

bygenaemd Floris, had de teekeningen van den bouw
geleverd; maer de werken werden bestuerd door Pauwei
Luydincx

, die de nieuwe Beurs insgelyks had gebouwd (2).

Deze werken werden zoo yverig voori gezet, dat de fonda-

menten en kelders reeds omtrent S. Jansmis voltooid

waren, soo dat de metsers veel ghelts wonnen, zegt het

Antwerpsch Chronykje, Dit stadhuis was geheel van marmer
en arduinsteen

, en van binnen rykelyk versierd en gestof-

feerd; ook heeft het verbazende sommen gelds gekost.

(!) Op de bovenzyde van dezen steen was gesteld : ferdinando imp.
PHIUPPO, HISPANIAE REGE, BRABANTIAE DÜCE, S. R. IMPERII MARCHIONE; en
op de onderzyde : senatus antv. xxvii februarh a. chr. m. d. lx.
De tweede steen werd door den Burgemeester Rockox gelegd.

(2) Dit blykt uit een grafschrift ons medegedeeld door den heer
advokaet Th. van Lerius, hetwelk zich bevond op eenen zerk, om-
trent S. Janskapelle, in S. Jacobskerk, en luidende als volgt : Uier
leet begraven den eersamen Pauwels Luydincx, bouwmeester was
van dese stadthuyse ende borse, sterf den 4 december a. 1586; ende
Laurentia Hoeckx, syn huysvrou , sterf den 30 april 159S.

DEEL IV. |t^



114 VIERDE TYDVAK.

Luidens een octrooi van S." January 1564 had men er reeds

honderd duizend pond aen besteed, als er nog honderd

vyftig duizend gulden werden toegestaen. Het jaer daerna

was het gansch voltooid, en werd den 27.° February ^565

door eene plegtige hoogmisse en eene prachtige maeltyd

ingewyd (1). Onze Hs. chronyk voegt er by, dat er dien

dag ook de eerste regtsdag werd gehouden.

In dien tyd, toen het zinnebeeldige onder de kunstenaers,

even als de spelen van sinne onder de letterkundigen, de

hoofdstudie uitmaekte, kon het niet anders of de voorgevel

van het voornaemste der openbare gebouwen moest door zyne

beelden en sieraden tot den geest des volks spreken , en de

bestemming van den bouw te kennen geven; en hierin waren

onze voorouders ons in smaek verre vooruit : daer men in

onze dagen plomp weg er den naem in letters op schryft ; en,

wat nog plomper is, in eene tael die de volkstael niet is.

Die verbastering zy ter loops aengemerkt. Cornelis de

Vriendt, dan, versierde de voorgevel met de drie wapen-

schilden van Spanje , Braband en het Markgraefschap des

H. Ryks ; daerlusschen stelde hy aen beide zyden de Regt-

vaerdigheid en de Wysheid in de gewoone vrouwebeelden

voorgesteld; hooger stond in 't midden het van ouds be-

kende reuzenbeeld van Brabo, dat het historische zinnebeeld

onzer stad geworden was; op de twee zyden des gevels

ziet men de Sterkte die de Ondeugd verdelgt; en dit alles

was bekroond met een grooten vergulden dubbelen adelaer,

(I) jéntwerpsch Chronykje , bladz. 58 en 63; Secundum Vol. Priv.t

fol. 253. De hier vermelde jaerdatums zyn volgens den nieuwen

styl gesteld.
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Caukerke, kostte aen de Stad eene jaerlyksche rente van

twee duizend Carolusgulden. Het blykt ondertusschen,

dat dit plan geenen voortgang bad , en men er een ander

aénnam; hetzy omdat de aenkoop der huizen te groote

kosten zoude hebben medegesleept , hetzy omdat de plaets

voor dit bouwgevaerte te beperkt werd geoordeeld.

Maer welk ook de reden van deze verandering in het

eerste plan moge geweest zyn, er verliepen wel achttien

jaren eer men de werken kon aenvangen. De eerste steen

werd gelegd den 27.° February 1561 door den Schoutet Jan

van Immerseel, in het byzyn van den Ambtman, Burge-

meesters, Schepenen en Raden (1). Gornelis de Vriend t,

bygenaemd Floris, had de teekeningen van den bouw ge-

leverd; maer de werken werden bestuerd door Pauwei

Snydincx, die de nieuwe Beurs insgelyks had gebouwd (2).

Deze werken werden zoo yverig voortgezet , dat de fonda-

menten en kelders reeds omtrent S. Jansmis voltooid

waren, $oo dat de metsers veel ghelts wonnenj zegt het

Antwerpsch Chronykje, Dit stadhuis was geheel van marmer

en arduinsteen , en van binnen rykelyk versierd en gestof-

feerd; ook heeft het verbazende sommen gelds gekost.

(1) Op de bovenzyde van dezen steen was gesteld : ferdinando imp.

PHILIPPO, HISPANIAE REGE , BRABANTIAE DüCE, S. R. IMPERII MARGHIONE; CU
op de onderzyde : senatds antv. xxvii februarii a. chr. m. d. lx.

De tweede steen werd door den Burgemeester Rockox gelegd.

(2) Dit blykt uit een grafschrift ons medegedeeld door den heer

advokael Th. van Lerius, hetwelk zich bevond op eenen zerk, om-
trent S. Janskapelle , in S. Jacobskerk , en luidende als volgt : Hier
leet begraven den eersamen Pcntwels Snydincx, die bouwmeester was
van dese stadthuyse ende borse , sterf den 4 december 1586; ende
Laurentia Hoeckx, syn huysvrou, sterf den 30 april 1593.

PEEL IV. 15
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Luidens een octrooi van 5 January 1564 had men er reeds

honderd duizend pond aen besteed, als er nog honderd

vyftig duizend gulden werden toegestaen. Het jaer daerna

was het gansch voltooid, en werd den 27." February i565

door eene plegtige hoogmisse en eene prachtige maeltyd

ingewyd (i). Onze Hs. chronyk voegt er by, dat er dien

dag ook de eerste regtsdag werd gehouden.

In dien tyd, toen het zinnebeeldige onder de kunstenaers,

even als de spelen van sinne onder de letterkundigen, de

hoofdstudie uitmaekte, kon het niet anders of de voorgevel

van het voornaemsteder openbare gebouwen moest door zyne

beelden en sieraden tot den geest des volks spreken , en de

bestemming van den bouw te kennen geven ; en hierin waren

onze voorouders ons in smaek verre vooruit : daer men in

onze dagen plomp weg er den naem in letters op schryft, en

wat nog plomper is, in eene tael die de volkstael niet is.

Die verbastering zy ter loops aengemerkt. Cornelis de

Vriendt, dan, versierde de voorgevel met de drie wapen-

schilden van Spanje, Braband en het Markgraefschap des

H. Ryks; daertusschen stelde hy aen beide zyden de Regt-

vaerdigheid en de Wysheid in de gewoone vrouwenbeelden

voorgesteld ; hooger stond in 't midden het van ouds be-

kende reuzenbeeld van Brabo, dat het historische zinnebeeld

onzer stad geworden was; op de twee zyden des gevels

ziet men de Sterkte die de Ondeugd verdelgt ; en dit alles

was bekroond met een grooten vergulden dubbelen adelaer.

(!) Antwerpsch Chronykje, biadz, 88 en 63; SecundumVoLPriv.,
fol. 252. De hier vermelde jaerdatums zyn volgens den nieuwen
styl gesteld.

het kenteeken des Keizerryks, die op de tinne des gebouws

prykte. Doch velen dier sieraden zyn achtervolgens door de

omwentelingen verdwenen; eerst was het de beurt van het

Brabobeeld, dat er door de Jesuieten in 1585, na de

overgaef der stad aen Alexander Farnese, werd uitge-

worpen, om voor een Lievevrouwebeeld plaets te maken (1).

Twee eeuwen later deden de fransche republikeinen de

wapenschilden, den adelaer, die in den brand van 1576

was gespaerd geweest (2) , met het Lievevrouwebeeld

verdwynen. Het oorspronkelyke Brabobeeld had toch aen

deze dweepers mogen ontsnappen.

Terwyl men het Stadhuis voltooide, bouwde men ook

het OosTERSHuis in de Nieuwstad , waervan de eerste steen

den 5." Mei 1564 gelegd was, blykens een opschrift thans

nog op den hoek van den noordelyken gevel te lezen.

Guicciardini noemt het een paleis; en werketyk was het

voorheen geen magazyn, gelyk tegenwoordig; maer een

heerlyk logement, in hetwelk men drie honderd kamers

aentrof ter huisvesting der Hanzekooplieden, die het

hadden doen bouwen. Het werd in 1568 voltrokken, en

opdat de schepen het langs beide zyden zouden kunnen

naderen, werd er by de vliet, die reeds zuidwaerts nevens het

huis bestond, nog eene aen de noordzyde gegraven. De

eerste steen van het Oostershuis werd gelegd door de Bur-

gemeesters Hendrik van Berchem en Jan van Schoonhoven.

Cornelis de Vriendt , die de teekeningen van het Stadhuis

(1) Later zullen wy van de daerby gehouden plegtigheid gewagen.

(2) Bonaventura Vulcanius heeft er een puntdicht op gemaekt, te

lezen by Sweertius.
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gaf, had ook het plan van ons Oostershuis gegeven (1). Na

deszelfs voltooijing verkochten de Oosterlingen het huis dat

zy op de Oude Korenmarkt bezaten aen zekeren Lanibrecht

Thoiiflx. Nog lang echter hadden zy de beide huizen in

gebruik : want in het verdrag door de Stad met de Hanze-

steden ten jare 1579 gesloten , werd haer by art. VI vergund

« dat de koopluyden woonende oft residerende in de twee

» Oistersche huysen , deene ghestaen ende ghelegen in de

» Nieuwe Stadt, ende dandere op doude Corenmerckt, dat

m sy sullen moghen inne leggen wyn, bier, ende alder-

» handen dranck ende victuaillien, ende oick mede inde

» zelve huysen brouwen, slaene, backen, respectivelyck

» alderlye dranck ende victuaillie voor hen selven, heure

» dienaers, broodighe familie sonder eenighe accyse oft

» impost daer aff te ghevene. »

Gramaye zegt dat honderd vyf-en zeventig steden by-

droegen om de kosten van dien bouw te doen. De Hanze-

steden bragten zestig duizend gulden by, en Antwerpen gaf

dertig duizend gulden, belovende daerenboven nog de helft

te betalen van hetgene er nadien zou te kort bevonden

worden, op voorwaerde nochtans, dat de Hanze het inwen-

dige versiersel en stoffering ten haren laste zoude nemen

;

en de Antwerpsche Hanzekooplieden stoffeerden de kamers

met zoo veel pracht, dat die van Dantzig er bittere klagten

over deden, zeggende dat het gebouw met zyne groole en

kleine torentjes veeieer aen een paleis geleek dan aen eeoe

(1) Caicciardioi, Description de Ttmt Ie PwU Bas» pag. 119; Beschry-

mnge vam Antwerpen, bladz. 46. Voor het eerste Oostershuis « zie ons

in.< Deel , bladz. 235.
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koopmanswooning. Behalve de reeds gemelde geldmiddelen

had men dan nog zware schulden geraaekt, welke lenjare

io72 reeds i 3,756 pond groot bedroegen.

Eene andere natie van kooplieden, de Hessen, bouwde
in i564 omtrent de Paerdenmarkt het Hessenhuis, tot

gerieve harer vrachtwagens, welke hier byna dagelyks

aenkwamen. De Hessenbrug en het Hessenplein hebben

van dit huis hunnen naem behouden. Hetzelve was reeds

in i566 voltooid (1).

In de maend Maert 150i begon men het nieuwe Vleesch-

HUIS te bouwen. Hetzelve was reeds in 4503 voltooid,

tf ende ten selven tyde (stonden) die vleeshouwers daer

» inne, ende vercochten alderhande vleesche. » Het schynt

dat de vleeschaccys toen te niet ging (2).

Op den Oever, ter plaetse waer voorheen de Ualle van

Cruyninghen had gestaen, bouwde men in 1566, volgens

eene Hs. cbronyk, de Koningsmunte.

Omtrent twintig jaren vroeger (1542) was de Stad in bezit,

gekomen van den zoogenaemde Legüit, tusschen S. Peeters-

en de toen genaemde Hoogebrug. Aen den ingang van het

Falconsplein, langs heen de rui, die tusschen de oude

stad en den Driesch loopt, stonden toen vele byzondere

huizen^ tot die Leguit behoorende; maer vele eigenaers

hun verkoopcontract gebroken hebbende, kon de Stad niet

onmiddelyk in bezit van den geheelen grond komen. Doch

eindelyk , nadat de gedingen waren afgedaen , kon men den

(1) Hs» chronyk ad annum. Vergelyk het Antw. Chronykje, bl. 81.

(i) Antxverpsch Chronykje , bladz. 1 ; Kreglinger , Notice historique

8ur les impóts d^Anvers, pag. 97.

^1

ri
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grond aeu de amsterdamsche liuidevetters verhuren. Pape-

brochius denkt, dat het door dezen is, dat het groot

vierkante gebouw werd gemaekt, dat den ouden naem van

Leguit heeft behouden, en te zyuen tyde nog aen twee

hoeken der zuidzyde twee torentjes van een zeer oud gebouw
vertoonde, in welke twee door vensters kykende hoofden

waren gebeiteld, benevens toen reeds onleesbaer geworden

letteren. Die twee hoofden schenen elkander uittelachen,

en zoo kan de oorspronkelyke naem ook wel Laguit

geweest zyn , alhoewel anderen beweren , dat Leguit

voortkomt van het uitleggen of te koop stallen der huiden.

Wat daer van zy, eene schildery van het binnenplein van

dit gebouw is nog te zien, op het Stadhuis in het kabinet

van den stadssekretaris , en onder dezelve leest men het

volgende rymende opschrift :

DIE GROOTE LEGHUIJT TOEBEHOIRENDE DESER STEDE

TLOGIJS VOOR HÜUCOOPERS VAN AMSTERDAM COOPLIEDEN MEDE. 1567 (1).

Onder de byzondere huizen , gedurende het meergemelde

tydperk gebouwd, bemerkt men vooreerst het Hof van

LiERE, in de Prinsenstraet. Dit oude hof werd verfraeid en

ingerigt door den Burgemeester Arnold van Liere, om den

Keizer tol verblyf te verstrekken, wanneer hy te Antwerpen

zoude komen; want tot dusverre lagen onze vorsten in het

Prinsenhof van S. Michielsabtdy. Werkelyk nam Keizer

Karel hier zynen intrek, toen hy ten jare 1520 onze stad

bezocht. Albrecht Durer, die zich omtrent denzelfden tyd

(i) Papebrochius, Annales Aniv., Tom. II, pag. 274. De Leguit
dient sedert 1832 om den Reus en de andere iivagens van den omgang
in te bergen.

koopmanswooning. Behalve de reeds gemelde geldmiddelen

had men dan nog zware schulden gemaekt, welke ten jare

4572 reeds 13,756 pond groot bedroegen.

Eene andere natie van kooplieden , de Hessen , bouwde

in 1564 omtrent de Paerdenmarkt het Hessenbuks, tot

gerieve harer vrachtwagens , welke hier byna dagelyks

aenkwamen. De Hessenbrug en het Hessenplein hebbeu

van dit huis hunnen naem behouden. Hetzelve was reeds

in 1566 voltooid (1).

In de maend Maert 1501 begon men het nieuwe Vleesch-

Hüis te bouwen. Hetzelve was reeds in 1503 voltooid,

« ende ten selven tyde (stonden) die vleeshouwers daer

» inne , ende vercochten alderhande vleesche. » Het schynt

dat de vleeschaccys toen te niet ging (2).

Op den Oever, ter plaetse waer voorheen de üalk van

Cruyninghen had gestaen, bouwde men in 1566, volgens

eene Hs. chronyk, de Koningsmunte.

Omtrent twintig jaren vroeger (1542) was de Stad in bezit

gekomen van den zoogenaemde Leguit, tusschen S. Peeters-

en de toen genaemde Hoogebrug. Aen den ingang van het

Falconsplein , langs heen de rui, die tusschen de oude

stad en den Driesch loopt, stonden toen vele byzondere

huizen, tot die Leguit behoorende; maer vele eigenaers

hun verkoopcontract gebroken hebbende, kon de Stad niet

onmiddelyk in bezit van den geheelen grond komen. Doch

eindelyk , nadat de gedingen waren afgedaen , kon men den

(1) Hs. chronyk ad annum. Vergelyk het Antw. Chronykje, bl. 81.

(2) Antvjerpsch Chronykje , bladz. 1 ; Kreglinger , Notice historique

tur fes itnpóts d'Anvers, pag. 97.
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groDd aen de amsterdamsche huidevetters verhuren. Pape-

brochius denkt, dat het door dezen is, dat het groot

vierkante gebouw werd gemaekt, dat den ouden naem van

Leguit heeft behouden, en te zynen tyde nog aen twee

lioeken der zuidzyde twee torentjes van een zeer ond gebouw
vertoonde, in welke twee door vensters kykende hoofden

waren gebeiteld, benevens toen reeds onleesbaer geworden

letteren. Die twee hoofden schenen elkander uittelachen,

en zoo kan de oorspronkelyke naem ook wel Laguit

geweest zyn, alhoewel anderen beweren, dat Leguit

voortkomt van het uitleggen of te koop stallen der huiden.

Wat daer van zy, eene schildery van het binnenplein van

dit gebouw is nog te zien, op het Stadhuis in het kabinet

van den stadssekretaris, en onder dezelve leest men het

volgende rymende opschrift :

Die groote Leguijt toebehoorende deser stede

Is 'l logies voor buijvetters van Amsterdam mede (1).

Onder de byzondere huizen, gedurende het meergemelde

tydperk gebouwd, bemerkt men vooreerst het Hof van

LiERE, in de Prinsenstraet. Dit oude hof werd verfraeid en

ingerigt door den Burgemeester Arnold van Liere , om den
Keizer tot verblyf te verstrekken, wanneer hy te Antwerpen
zoude komen ; want tot dusverre lagen onze vorsten in het

Prinsenhof van S. Michielsabtdy. Werkelyk nam Keizer

Karel hier zynen intrek, toen hy ten jare 1520 onze stad

bezocht. Albrecht Durer, die zich omtrent denzelfden tyd

(!) Papebrochius, Annales Antv. , Tom. Il, pag. 274. De Leguit
dient sedert 1832 om den Reus en de andere wagens van den omgang
in te bergen.

IV^D. Blz. 118.
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hier bevond , beschryft het Hof van Lier met uitbundigen

lof : het is groot en wel geordoneerd, zegt hy; het heeft

groote en schoone kamers, eenen fraei versierden toren;

om kort te gaen, hy vond het zulke heerlyke wooning, dat

hy in gansch Duitschland dergelyke niet gezien had. De

Stad kreeg dit huis te erve van Karel Tseraerts en Kathelyne

Draecx, zyne huisvrouw, by akte van 5 Mei 1544. Zonder-

ling moet het zyn te vernemen, dat dit vorstelyk verblyf

eenige jaren daerna eene geheel andere bestemming kreeg :

het werd in 1538 ten gebruike, maer niet in eigendom aen

de Engelsche kooplieden afgestaen, van waer het den naem

van ËNGELscH Huis bekwam (1).

Ook de Fuggers bewoonden hier een voornaem huis op

de Steenhouwersvest. Volgens Gramaye werd hetzelve om-

trent den jare 1560 gebouwd, en had eenen fraeijen toren.

Papebrochius (2) verhaelt, dat een speculant, dit Fokkers-

huis — gelyk men het noemde — in het begin der XVII.*

eeuw aenkocht , en by het vervangen der koperen goten en

buizen zooveel winst deed , dat hy er zynen ganschen koop

mede betaelde; want dat men daerenboven by het graven

der fondamenten van de oude kleerkooperswinkels , welke

'!l

(1) Dit huis is tbaus nog het eigendom van de Stad. De Jesuieten

hadden er hun kollegie van 1607 tot 1620. Het Koninklyk kollegie,

door Maria Tberesia gesticht, werd er in 1773 gevestigd, tot in 1794,

alswanneer de Franschen er het krygshospitael van raaekten, welke

bestemming het tol nu toe heeft behouden. Krachtens eene overeen-

komst van 14 Juiy 1817, beUelde de holiandsche regering daervoor

eene jaerlyksche som van 10,000 franks. Het gedeelte van het Engelsch

Huis, in de Venusslraet uitkomende, werd in 1620 lot Berg van

Barmhartigheid ingerigt. «

(2) Annales Antv., Tom. II, pag. 471.

#
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omtrent dien tyd tegen de Yzeren Waeg werden geraaekt

,

eene groole hoeveelheid koper ojxlelfde. Inderdaed, het was
daer, dat de Fuggers hunne magazynen van koper en yzer

hadden, en het is van hunne daernaest gelegen waeg dat de
plaets haren naem kreeg, welke dan ook beter Yzerwaey

zou geschreven worden.

Melding verdient ook het Huis van Portugael, in het

Kipdorp, door de Stad van den heer Gillis de Schermere
gekocht, en op 20 November iSH aen den Consul van

Portugael geschonken. Het Hüis van Aeen, in 1539
gebouwd, ter plaetse waer nu het Jesuietenplein is, was
insgelyks een zeer merkwaerdige en kostbaer gemeubileerde
wootting. Gaspar Schetz, heer van Grobbendonck , die dit

huis in 1573 bezat, verkocht hetzelve aen de Jesuieten,

gelyk wy later zullen zien.

Byzondere gedenkteekenen of kunststukken werden in

onze stad niet gevonden, ter uitzondering van den kunstigen

bornput van Quinten Metsys op de Handschoenmarkt. Pape-
brochius (1) van dezen put sprekende, vermeldt uit eene
rekening van O. L. Vrouwekerk van den jare 4539, dat men
omtrent zeventien schellingen betaelde voor eene steng en
eenen pael, aen welken het zeel was vaslgemaekt, om de
puteemers aftelaten. De geleerde schryver besluit hieruit,

dat het yzeren kunstwerk, 't welk men thans op de gemelde
markt ziet, daer nog niet bestond; en hy gist, dat hetzelve
op de Groote Markt heeft gestaen. Deze gissing was volko-
men gegrond : immers leest men in onze Requestboeken,
fol. 90, dat Quinten Metsys, « in synen tydt grofsmit zynde

,

IV- D. Bi.110

(1) AnnaUs Antverpienses , Tom. Il, pag. 212.
Putkevie van Quinten Metsys .
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» den constigen borneput heeft gemaekt voor de stadt van

» Antwerpen, die in voorleden tyde in *t middel op de

» Groote Merckt plach te staen, verciert boven op met

» eenen Brabon , ende in tronde met wildemannen ende wil-

» dewyven, al van yser; welken voorschreven borneput van

» de merckt getransporteerd is ende gestelt op 't Cleyn

» Kerckhoff (Handschoenmarkt) in 't jaer 1557 (i). »

Hoe het in het begin der XVI.* eeuw met de vestingwer-

ken landwaerts gesteld was, heeft men kunnen zien uit de

plaet, welke wy in het IL* Deel, bladz. 381, gegeven hebben.

In het jaer 1556 gaf Jan Liefrinck, en in 1557 Frans Huys

een gezigt van Antwerpen langs den Scheldekant. Deze

gezigten waren al varende voorby de stad, en dus uil

honderd verschillende oogpunten , geteekend ; en daeruit is

ontstaen dat de regels der doorzigtkunde, met betrekking

tot den stand der min of meer ver afgelegen gebouwen,

geheel is veronachtzaemd. Desniettemin hebben wy van de

plaet des eerstgenoemden hier eene copy ingevoegd, als

belangryk genoeg ter opheldering onzer oude topogra-

phie. Daer ziet men nog ten noorden der Nieuwstad

de monding van het Schyn, en dit riviertje zich in de

Schelde ontlastende. De Nieuwstad, waer nu het woeligste

(I) Deze borneput, later tot porap ingerigl, was ten gevolge der
oprooijing van den grond der Handschoenmarkt, sedert eenige
jaren herwaerts vry diep ingezakt. Na lange beraedslagingen en
herbaelde proefnemingen om te weten , of men het kunststuk in

hel midden of op een ander punt van de markt zoude overbrengen

,

besliste de Raed, dat het op zyne oude plaets zoude blyven staen.

Ingevolge dit besluit werd de oude pomp in 1847 door eene nieuwe
vervangen : dil is degene welke, met het herstelde yzeren kunstge-

wrocht van Quinten Metsys in de nevensgaende plaet voorkomt.

DEEL IV. 16
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leven van den handel is, vervatte nog geen andere gebouwen

dan de nieuwe brouweryen langs henen de Brouwersvliet.

Eene der twee vlieten, tnsschen welke eenige jaren later

het statige Oostershuis werd gebouwd, was (oen reeds

gegraven. Op de Groote Markt pronkt de Spanjepand, en

op de Steenhouwersvest het Fokkershuis, beiden met hunne

torens, terwyl de Predikheerenkerk er nog geenen heeft. De

S. Andrieskerk bestaet slechts uit het voorste gedeelte van

het gebouw, dat de Saksische Augustyners hadden aengelegd.

Nevens de Berderenwerf ziet men het Bargiehuis, van waer

de bargiën of beurtschepen naer Mechelen en Brussel af-

voeren. Verder bespeurt men de nieuwe Kroonenburgpoort,

benevens de vestingwerken door Gilbert van Schoonbeke

gebouwd. Hetgeen men daer nieuwe brug noemt, was, zoo

als men ziet, eigentlyk eene kaei, over welke men buiten

de Kroonenburgpoort naer den Rrakeeldyk ging , die het

Kiel tegen de overstroomingen beschermt. Het S. Michiels-

klooster was aen den Scbeldekant door sterke muren en

borstweringen afgesloten. De kaeijen langs heen de Schelde

hadden reeds eene tamelyk groote uitgestrektheid verkre-

gen; maer dewyl zy op verscheidene plaetsen door den

ingang der vlieten waren afgebroken , dat er geen bruggen

waren gelegd , en men zich van de eene naer de andere by

middel van roeibooten moest begeven , was de gemeenschap

allezins lastig en gevaerlyk : men vindt echter niet , dat er

immer over deze ongerieflykheid is geklaegd geweest.
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Inhuldiging van Prins Philips van Spanje, als toekomstig heer dezef

landen. — Ontzettende toebereidsels te Antwerpen. — Kolonnadeu,

galeryen en eerebogen. — Reuzenbeeld van Druon-Antigoon. —
Slagorde der burgery te voet. — Hans Frederik van Saksen gevan-

gelyk binnengebragt. — Prachtige ruitertrein der kooplieden en

wethouderen. — Intrede van Prins Philips en het keizerlyk Hof.

— Plegiigheid der inhuldiging. — Steek- en tornooispel. — Het

paleis op de Markt. — Vorstelyk steekspel. — Zeldzaem Vopst-

banket. — Zonderling vuerwerk. — Verwikkeling van het financie-

wezen — De Fortificatiekas.— De accyzen verhoogd en verpacht.—
De dorpsaccyzen. — Tairyke geldleeningen onder Keizer Karel. —
Vermeerdering van het getal der Schepenen. — Verhooging van

de jaerwedde der Wethouderen. — Het Rentmeesterschap gewyzigd.

— Toelichting omtrent het ambt der Lange Roede. — Ambachigeld

ingevoerd. — Jurisdictiegeschillen. — De pest te Antwerpen. —
Ordonancie voor de veldzieken. — Eenige andere rampen.

«ip|.

De godsdienstvervolgingen door Keizer Karel tegen de

onderscheidene hervormingssekten uitgerigt, zullen altoos

eene vlek veezen in de anders zoo glansryke regering van

dien grooten vorst. Van Meteren , wiens partydigheid voor

de Protestanten zoo zeer bekend is, als de vooringenomen-

heid van Adriaen van Meerbeeck voor de Katholyken

,

beschuldigt hem van meer dan honderd duizend menschen

door beulshanden te hebben doen ombrengen. Gewis is

dit eene overdrevenheid ; maer al ware het getal der slagt-

offers slechts duizend geweest, dan blyft het nog eene

vraeg, of er genoegzame redens bestonden, om zooveel

strengheid ten toon te spreiden? Het is overigens deze
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kwestie niet, welke wy hebben te onderzoeken : dit zou

ons te verre van ons onderwerp afleiden; en indien wy

hier aen die vervolgingen herinneren , het is om het zon-

derlinge verschynsel te bestatigen , dat Karel desniettemin

de bewondering en zelfs de toegenegenheid zyner neder-

landsche onderdanen hebbe mogen behouden. Moeijelyk

begrypt men, wat, ondanks de willekeurige handelwyzen

des Keizers, gedurende zyne regering de onlusten hebbe

kunnen bedwingen, welke onder het bestuer zyns zoons

zoo fel uitbraken. De diepdenkende Schiller, wien dit ver-

schpsel ook niet was ontgaeu, betoogt echter, dat de

moeijelykheid zich door een grondiger onderzoek zeer

eenvoudig laet oplossen. Hetgeen hy daervan zegt is te

opmerkelyk, dan dat wy het hier niet zouden overnemen;

het is een beknopt tafereeltje van de weldaden door den

Keizer aen den lande bewezen.

c De geduchte overmagt, welke Karel in Europa uit-

» oefende, zegt hy, had den nederlandschen koophandel

» tot eenen nimmer gekenden trap van grootheid gebragt.

w De schrikking voor zynen naem opende alle havens voor

» de nederlandsche uitreeders; zy beschermde dezelve tegen

• de zeeroovers, en schonk hun de voordeeligste handels-

» traktaten met de vreemde mogendheden. Hy was het

a vooral, die hen in staet stelde het Hanzeverbond in de

» Oostzee te verguizen. De Nieuwe Wereld , Spanje, Italië,

» Duitschland, welke aen denzelfden souverein gehoor-

» zaemden , waren slechts verschillende gewesten van den-

» zelfden Staet, en begunstigden al de ondernemingen der

» Nederlanders. De vereeniging der provinciën Gelderland,

ü Utrecht, Vriesland en Groningen stelde een einde aen de

\
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» oorlogen, welke derzelver handelsverkeer zoo lang

» hadden belemmerd. Een duerzame vrede liet haer toe

» al de vruchten harer nyverheid intezamelen. De glans

» zyner overwinningen had het volk, als't ware, begoocheld

;

» de glorie des souvereins, welke op de Nederlanders

» terugstraelde, had hunnen republikeinschen moed doen

• falen; en de hooggeduchte naem van onverwinnelyken,

» waermede men den overwinnaer van Duitschland, Frank-

» ryk, Italië en Afrika vereerde, verschrikte de oproerzuch-

» tigen. Immers, wat duldt men niet by een mensch, hy

» zy partikulier of souverein , die er in gelukt aller bewon-

» dering te verlokken en tot zich te trekken ?

j» Van eene andere zyde werd het misnoegen in toom

• gehouden door Karels veelvuldige bezoeken in onze

» gewesten, welke hy, volgens eigene bekentenis, tot tien-

» roael doorreisde. De herhaelde voorbeelden van eene

» spoedige en strenge regtspleging onderhielden de vrees

j» der souvereine eigenmagt. Eindelyk was Karel ook in

» de Nederlanden geboren, en hy beminde het volk, te

» midden van hetwelk hy was opgevoed geweest. De

» zeden der inwooners behaegden hem ; hunne openhartig-

» heid en vrypostigheid waren voor hem eene aengename

» uitspanning by de strenge ernst der Spanjaerden. Hy

j» sprak hunne tael; en in zyn huiselyk leven schikte hy

» zich naer hunne gewoonten. De verdrukkende pligt-

> pleging, die nare scheidsmuer tusschen den souverein

» en zyn volk , was uit het hof van Brussel verbannen. Geen

» nydige vreemdeling ontzei aen den onderdaen den toe-

» gang tot den vorst. De bewaring zyns persoons was

» slechts aen inboorlingen toevertrouwd. Hy sprak dikwyls
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ê en met vermaek met hen. Zyn voorkomen was innemend

» en zyne woorden verpligtend. Door deze kleine oplet-

» tendheden won hy hunne liefde; en terwyl zyne legers

» hunne velden verwoesteden, terwyl hy met begeerlyke

» handen hunne bezittingen aenlastte, terwyl zyne afge-

• vaerdigden zyne onderdanen verdrukten, en dat zyne

» beulen dezelve slagtofferden , verzekerde hy zich van hun

» hart door een innemend uiterlyk. »

Schiller zou hier hebben mogen byvoegen : en van hunne

onderwerping door de begunstiging en bescherming van

's lands stoifelyken voorspoed; immers, de bewondering

alléén is niet genoeg, om de alleenheerschers alles straffe-

loos te laten begaen. Dit zy zoo het wil : maer Keizer Karel

zou wel gewenscht hebben, dat zyn zoon 's volks liefde

na hem erfde. Hy liet hem dan in 1549 uit Spanje over-

komen, en oordeelde het dienstig, hem in de voornaemste

steden dezer gewesten als toekomenden landsheer te doen

huldigen. Verbazend waren de kosten , die daervoor alom

gedaen werden. Hooft zegt ergens, dat men zulk eene

pracht ten toon spreidde, alsof men de rykdommen dezer

volken als onuitputtelyk door den prins wilde doen be-

schouwen. Maer geene stad muntte meer uit dan het mag-

tige en bioeijende Antwerpen.

Van Meteren, die zelf deze Blyde Inkomste zag, zegt, dat

de burgery alleen eenen trein uitmaekte van 879 inwooners

te paerd, die by zich hadden 4i6 lakeijen te voet. Dit

paerdevolk bestond meerendeels uit Magistraten en stads-

officieren; de overigen waren kooplieden van onderschei-

dene natiën. Nog waren er 4000 burgers te voet, allen

krygshaftig uitgedost. De Stad had de vorsten ter eere

;•[ doen oprigien drie-en-twintig eerebogen en stellaedjes, en

de natiën der kooplieden vyf. De onkosten der Stad aen

bogen en stellaedjes bedroegen wel 260,000 gulden.

Cornelis Grapheus, onze stadssekretaris, die deze ^rmm-
phe van Antwerpen in het latyn omstandig heeft beschreven,

verhaelt dat alles in twee-en-dertig dagen was vervaerdigd;

maer dat Prins Philips eerder aengekomen zynde dan men
verwacht had, de tyd te kort schoot, om zoo vele kolossale

kunstwerken te voltooijen. Hy rekent, dat er in 't geheel

895 timmerlieden, 233 schilders en 498 beeldsnyders en

andere werklieden aen gewrocht hebben. Grapheus doet

daerby opmerken, dat al die werklieden tot de stad be-

hoorden en hier woonden.

Eene merkwaerdige versiering was ontegenzeggelyk de

onafzienbare kolomraenrei, welke zich uitstrekte van

S. Jorispoort tot aen S. Michielsabtdy, langs de S. Joris-

poortstraet, S. Joriskerkhof, den Driehoek, de Huidevet-

lersstraet, de Meirebrug, de Katelynevest , de Minderbroe-

dersrui, de Koepoortbrug , de Koepoortstraet , de Kaesrui,

de Groote Markt, de Hoogstraet, den Oever en de Kloos-

terstraet. Deze kolonnade bestond uit eene dubbele rei van

twee duizend twee honderd pilasters, boven iedere van

dewelke beurtelings eene brandende wassen flambouw, en

het afbeeldsel of het wapenschild der vorsten stond. Elke

pilaster, met hoofd- en voetstuk, reikte tot dertig voet

hoogte; festoenen, bloemkransen, zinnebeelden, jaer-

schriften enz. versierden voerders deze kolonnade, die,

even als de stellaedjes en eerebogen, volgens de teekenin-

gen van Peeter Coeck, van Aelst, welken de schryver zyner

Keizerlyke Majesteits schilder noemt, was vervaerdigd
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geworden, terwyl Grapheus de meeste jaer- en lofschriften

had opgesteld en geleverd.

De stellaedjes en eerebogen kunnen wy hier onmogclyk

alle beschryven. Onder degenen door de kooplieden bekos-

tigd, bemerkte men vooreerst in de Lange Gasthuisslraet

den praelboog der spaensche natie. Dezelve had een soort

van voorhof, aen welks ingang de pilaren van Hercules

stonden. Daerachler bevonden zich twee groote vierkantige

bolwerken, binnen welke zich soldaten met geschut bevon-

den. Dan had men het voorhof, lang twee-en-veertig schre-

den (1), en versierd met negen kolommen, door groene ^^toyen

of festoenen aen elkander verbonden, en tusschen welke

aen de eene zyde zeven koningsbeelden , en aen de andere

zeven allegorische vrouwenbeelden stonden, allen van

twaelf voet hoog uit grauwen steen gebeiteld. De praelboog

zelve verbeeldde eenen Janustempel te midden van vier

egyptische zuilen ; aen de regter zyde zag men Keizer Karel

en zynen zoon Philips, beiden in gouden harnas, sluitende

den tempel, ten teeken van den algemeenen vrede; aen de

linker zyde stond de Romeinsche Keizer Augustus, die op

den tempel wees. Deze beelden waren tien voet hoog.

Niet verre van daer, aen den Driehoek, hadden de

Genuëzen insgelyks eenen eereboog doen stellen , in welken

de gouden sieraden zoo mild gezaeid als er de olympische

godheden in menigte voorgesteld waren. Hy was honderd

voet hoog, en had negen duizend Carolusgulden gekost,

eene verbazende som voor dien tyd. Een geleerde Genuëzer,

met name Stephanus Ambrosius Schiappalarius, leverde de

(1) De schryver rekent de schrede ofpassus op vyf antwerpsche voeten.

4

zinnebeeldige en historische voorwerpen, welke op dien

praelboog in schildering en beeldwerk waren voorgesteld

;

en hy had beloofd een afzonderlyk werk uittegeven, om de

raedselachtige stukken, welke hy te dier gelegenheid had
uitgedacht, te verklaren en te beschryven; maer by onze

weet is dit werk nimmer verschenen. Dan, indien deze

boog de kostbaerste mogt heeten, die der Florentyners

was gewis de fraeisle; dezelve stond in de Huidevetters-

straet, en vertoonde eenen tempel in den korintischen styl,

en van den zuiversten smaek. Hy was zestig voet hoog,

vyftig breed en honderd dertig diep. Het was een echt

nationael gedenkstuk der Florentyners. De figuren stelden

meest Heiligen en groole mannen van Florencië voor;

zinspelingen uit de heidensche godenleer genomen, vond
men er weinig, buiten de verbeelding van steden en rivieren.

De eereboog der Engelschen , aen den ingang der Groote

Markt, leverde dit byzonders op, dat de heidensche zee-

goden en zinnebeelden er zich met eenige roomsche heili-

gen in gezelschap bevonden, zoo als Keizer Constantinus

met god Oceanus. De gelegenheid ware nochtans schoon
geweest , maer niemand dacht er aen , eene herinnering op
het bezoek van Koning Eduard Hl te maken. Daerentegen

las men in den gevel boven de middenpoort : Divo Carolo
Max. Imp. Caes. aug. ac magno Philippo, illius filio

HisPANURüM PRiNCiPi elc, ; lager vleijery kon wel niet uitge-

dacht worden : immers, welke uitmuntende daden had de
jonge spaensche Prins verrigt, om dien bynaem van groolen te

verdienen ? Veel eenvoudiger en gepaster was het opschrift

door de Duitschers in hunnen praelboog gesteld. Wegens
vinding en smaek kon deze met dien van Genua dingen, en

DEEL IV.
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rees statig op aen den ingang der Klooslerstraet; wel is

waer, hy was minder kostbaer. Papebrochius inaekt er

de zonderlinge aenraerking op, dat de Duitschers even

zeer verschilden van de Florenlyners, in de keuze van hunne

beelden, als in het godsdienstige : deze laetsten, goede

katholyken, gaven de voorkeur aen beelden van Heiligen,

lerwyl de Duitschers, toen reeds sterk besmet, ongewyde

personaedjes vertoonden ; alhoewel , voegt Papebrochius

er by, zy op het onderwerp genoegzaem pasten.

De Oosterlingen hadden geenen eereboog opgerigt; maer

hunne oude huizing, genaemd de Mooriaen, op den hoek

der Mooriaen- en Koepoortstraet , was prachtig versierd,

en van boven tot beneden door ontelbare wassen toortsen

verlicht; want dese natie is seer overvloedich van wasse,

voegt er Grapheus by. Zy hadden daerenboven de straet

aen beide zyden op eene uitgestrektheid van vyf-en-dertig

schreden met pilasters bezet, allen met hunne kleuren,

wit, rood eo blauw, behangen, en opgesierd met hun wapen-

schild, beslaende in eenen dubbelen adelaer, half goud en

half zwart, roet eene blinkende ster op de borst. Wy meenen

mede tot die plegtigheid , of zeker tot den tyd te mogen

brengen de zinnebeeldige schilderingen en stoute verzen,

die op den gevel van het oud Oostershuis, op de oude

Korenmarkt, nog lang daerna te zien waren (i) ; en in welke

Papebrochius den geest van onafhankelykheid der XVI.*

eeuw erkent. Men las daer :

(1) Zie ons 111/ Deel, bladz. 233, in de nota. Papebrochius zag

nog het flauwe overschot der schildering ; van de daerop zinspelende

verzen , die toen verdwenen waren , had de advokaet Nys een

afschrift bewaerd.

r

lustitia et pax, hoe validae sunt principis arces;

Nulla tyrannorum vis diuturna fuit, (I)

En onder twee ooijevaren, het zinnebeeld der ouderliefde

:

Praescia sum veris volucris hiemisque futurae

:

Elxemplumj o vobist iuvenes, pietatis amatae

Longaevos erga carosque insigne parentes, (2)

Op de meeste eerebogen, door de Stad opgerigt, waren

tooneelen, op welke, by het voorbyryden van den vorst,

door ryk gekleede personaedjen vertooningen werden

voorgesteld. Zoo zag men op de stellaedje aen S. Joris-

kerkhof de Maegd van Antwerpen met haer gezelschap;

boven den zegeboog in de Huideveltersstraet was de

Schelde, benevens Mercurius, de koophandel en de vyf

voornaemste natiën afgebeeld ; op de Meirebrug stond eene

groote stellaedje, op welke verscheidene voorname vorsten,

die den naem van Philips gevoerd hadden, waren vertoond,

enz. In sommigen was de voorstelling vol goeden smaek

,

doch anderen waren van minder allooi.

Tot deze laetsten behoorde de triumfboog in de Kloos-

terstraet , op welke de Hemelraed was afgebeeld. De Hemel

zelf was verlicht door honderd lampen, gemaect van mid-

delbare drinckgelaeskens t met olie daer tn. Deze lampen

(1) Regtvaerdigheid en vree zyn 's vorsten steunpilaren,

Des dwingelands geweld weerstond nooit aen de jaren.

(2) Ik ooijevaer voorspel en lente en winiervlagen

,

Ik ben , ó jonglingschap , het luisterryke beeld

Der liefde, waer het kind, in hunne gryze Jaren,

Der oudren harte mede streelt.
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waren in verscheidene kringen geschikt, welke door een

verborgen persoon rondgedraeid konden worden; en hel

verwonderde Grapheus grootelyks, o dat so waerwarts den

» hemel draeyde, daerwarts draeyden oock de bernende

» lampen, sonder die gebluscht oft dolie gestort te wor-

» dene. » In het midden van den hemel sadt God in syn

Maiesteitf en Prins Philips, na dieven gemaect, sachmen

voor God op syn knijen liggen , en van Hem scepter , zwaerd

en kroon ontvangen. Het schynt, dat men er minder

ergernis in vond den vorst des hemels door een levend

persoon te laten verbeelden, daer de aerdsche slechts na

dieven voas gemaect»

Twisten wy echter niet over den smaek van dien tyd :

was er veel kinderachtigs onder die vertooningen, er waren

ook echte kunstslukken by. Onder allen stak uit het

pronkstuk, voorstellende den reus Druon Anligoon. De-

zelve zat op de Groote Markt op een verheven pedestael

tusschen twee kolommen ; en de goede Grapheus viert zyne

verrukking den vryen teugel, om bet beeld dezer fabelach-

tige personaedje te beschryven. Hy was , zegt hy, « hooge

» xxiiij voeten, so conslelijck na menschelijcx lichaems

» proportie gemaect, datmen over dese side der bergheu

,

» noch van grootheden , noch van konslen wegen egeenen

» desgelijcken vinden en soude. Hy is binnen geheel ijdel

» oft hol, van suicker stoffen so geheel hert ende vaste,

» dat hi noch voor ijser oft stael, oft wormen, oft regen,

» oft eenige verrolheit hem en bevreest, oft voer eenige

» cracht en wijct oft vermorwet, alleenlijck onlsiende den

• aenslool van sinen grooten viant Yulcanus, dat is de

» cracht des viers. Men gater binnen met een leeder tollen

;

I
ia
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» hoofde toe, daer wt men lichtelick kan gemercken de

i> grootheit zijns lichaems. Hy heeft een regt ruesens

» opsien, te welene, wreet, vreeslijck, tyrannisch, met

» eenen langen rooden baert, bernende innewaerts staende

» oogen , tanckharige wijnbrouwen , met bloote armen

,

» bloote beenen, met eene antijcke borst, met cothurnen

» aen de voeten ende schenen. Hy hadde eenen schoonen

» antijcken rooden scartakcnen mantel aen sljn scouderen,

» Ende op sijn hooft eenen feestelijcken krans van rooden

» ende witten roosen. Hi hadde in de rechte hant eenen

» stock wit ende root geverwet, van dickten na de groot-

» heit sijns lichaems, met een groot, erom, vreeselijck

» sweert, aen sijn slincke side hangende, sijn palme opten

» hecht houdende. In daencommen vanden Prince heeft

» hi sijn hooft thcmwarts geneicht, manniere makende

]» als hem onderdanicheit biedende. »

Na deze winderige beschryving, welke wy bier hebben

ingelascht, als eene proef van den styl des toenmaligen

stadssekretaris, volgt de beknopte legende van dien gruwe-

lycken grooten ruese, welks beeld nog bestaet gelyK Grapheus

het heeft beschreven ; ter uitzondering, dat de zinnebeeldige

roozenkrans, welken hy op het hoofd droeg, vervangen

is door eenen vergulden helm met achterwaerts afhan-

gende vederbos. Deze reus is het eenigste kunststuk,

dat ons van al die versieringen is overgebleven. Wy
hebben hem hier afgebeeld zoo als hy thans nog verschynt.

Maer komen wy tot het eigenlyke verhael der seer won-
derlijckey schoone triumphelijcke incompst, Naer men had
vernomen, zou de Keizer, vergezeld van zynen zoon Philips

en van zyne beide zusters Eleonora, Koningin van Frankryk.

t
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en Maria, Koningin van Hongarye, hier langs Mechelen en

Lier aenkomen. Het was toen den H.» September, en de

gansche Stad was te been ; het weer was echter douker-

dreigend, en geenszins der feeste gunstig.

De vier duizend burgers te voet, bevonden zich, onder

leiding van den Schoutet, den Ambtman en andere heeren,

in slagorde geschaerd aen den draeiboom, op eene weide

buiten de stad, regt over het Galgeveld; allen waren

eenvormig gekleed met witte wambuizen, de eenen van

fluweel, anderen van zyden satyn, en anderen van damast;

met roode scharlaken kousen of broeken , boven met

lange sneden tot aen de kniën doorsneden, waer ter

regter zyde gele, en ter linker witte zyde doorhing.

De knechten, die met spiesen, hellebaerden en slag-

zwaerden gewapend waren, droegen over hunne gansche

kleeding nog een volledig blinkende harnas; het meeste

deel hadden breede yzeren heimetten, anderen hooge

hoeden van roode gelokte zyde op het hoofd, beiden

met driederhande pluimen, wit, rood en geel, gesierd.

Het hoofddeksel der haekbussiers was op dezelfde wyze

verschillend; maer dezen hadden over hunne wambuizen

witte spaenschlederen doorsneden kolders. De vendeldra-

gers, pypers en trommelslagers droegen insgelyks kolders;

maer sommigen waren van gouden, anderen van zilveren

laken, van wit fluweel, en eenige van wit spaenschleder

met gouden passementen geboord. Hunne rapieren en

pugnalen waren met fluweel overdekt en met kunstig

gewrocht zilverwerk gesierd.

Eerst tegen den avond kondigden de herauten de nadering

des Keizers aen. Het hof had omtrent den noen herwaerst

van Mechelen, alwaer hy sedert twee jaren in hechtenis

was gehouden geweest, vooruit gezonden Hans Frederik,

Hertog van Saksen, welken de Keizer in die algemeene

vreugdebedryven wilde laten deel nemen ; maer dit bekende

opperhoofd van het Smalkaldisch verbond, was hier niet

vry en vrank binnen getrokken : hy werd gevankelyk

binnen gebragt, zittende in eene rosbaer, en onder geleide

van drie honderd spaensche soldaten.

Het was dan tegen den avond, dat Keizer Karel, verge-

zeld van Prins Philips, de Koninginnen Eleonora en Maria,

en zyn gansche Hof, onder hetwelk men de voornaemste

nederlandsche, spaensche en duilsche edelen opmerkte,

aen den praelboog omtrent den draeiboom aenkwam,
alwaer den Prins door de Wethouderen de sleutels der

stad werden overgegeven. Van dit oogenblik af tot het

einde van Philips verblyf heeft het niet opgehouden te

regenen ; de Hemel scheen tranen Ie storten over de tallooze

rampen, welke onze bloeijende stad met de regering van den

hardvochtigen en dweepzieken vorst over het hoofd hingen.

Ondertusschen was de Prins, na de eerbewyzing der

geestelykheid te hebben ontvangen, in een klein tempeltje

getreden, dat men omtrent het Terziekenklooster had ge-

timmerd
; en terwyl de Wethouderen daernevens geschaerd

stonden, zyn al de officieren, edellieden, burgers en koop-

lieden in groote menigte uit de stad gekomen, allen te

paerde, in kostbare kleeding en de beste orde; ende met

sunderlinger rereverentien den prlnse voerbyrydende , weder-

omme naer de stad gekeert, elck in syne ordene, als volgt

:

Vooruit reden vier honderd gemeene burgers, onder
aenvoering van eenige wykmeesters en hoofdmannen der

r
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poortery. Allen waren gekleed met lange violelkleurige

kazakken van gemeen fluweel, zyden satyn, fluweel karme-

zyn of gebloemd damast, volgens het vermogen des ruiters.

Allen hadden ook bonnetten van zwart fluweel, sommige

met zilveren en anderen met gouden passementen belegd

,

gelyk mede vele der kazakken waren.

Na deze vier honderd ruiters volgden onmiddelyk de

vreemde kooplieden. Eerst degenen van Lucca, len getalle

van zestien, zittende op ryk gesierde hakkeneijen, en

gevolgd van veertig lakeijen. De montering der eersten

bestond uit paltrokken met overkleederen van paersch

karmezyn fluweel, met gouden knoppen en passementen;

bonnetten en opperkousen of broeken van dezelfde kleur

en stofie. Deze montering was genoegzaem ook degene der

Milanezers , die ten getalle van zeventien , rydende op spaen-

sche genetten, van vier-en-dertig lakeijen gevolgd waren.

Dit laetste getal was dat der engelsche kooplieden , die,

met hunne dienaren een totael van honderd mannen uit-

maekten; zy droegen paltrokken van paersch fluweel,

geboord met zilverdraed , en dubbele gouden ketingen aen

den hals. Hunne hoeden van paersch fluweel, waren

met gouden koorden geboord, en opgesierd met gouden

medaliën en witte pluimen. De kleedy hunner paedjes was

over het algemeen van wit satyn. Hun Gouverneur of Consul,

sir John Sturgion, die eenen witten hengst bereed, begeleid

en gevolgd van zes lakeijen en drie paedjes, onderscheidde

zich van de anderen door zynen zwarten fluweelen paltrok,

zwarten fluweelen hoed met gulden maliën , en langen

tabbaerd van paersch karmezyn fluweel.

Na de Engelschen kwamen de Spanjaerden, ten getalle

van vyftig, op schoone spaensche genetten aenryden. In

stede van opperkleederen droegen zy spaensche kappen van

paersch karmezyn fluweel, met zware zilveren passementen.

Velen droegen boven den kolder» die van dezelfde stof was

vervaerdigd , kostbare parelen en edele gesteenten. Hunne
wambuizen waren van wit zyden satyn en van zilveren

laken , en hunne bonnetten van zwart fluweel met gouden

knopkens en maliën, en witte pluimen daerop. Byzonder

kostbaer was hun paerdengetuig : over het algemeen was

hetzelve van paersch fluweel , maer by sommigen van gouden

laken. Hunne lakeijen, ten getalle van honderd, gansch

in wit satyn uitgedost, droegen bonnetten met incar-

nate struisvederen.

De montering der Oosterlingen had veel overeenkomst

met degene der Lucchezers en Milanezers. Zy waren zoo

talryk als de Spanjaerden, en onderscheidden zich voor-

namelyk van de andere natiën door hunne paersch fluweelen

hoeden, met zilveren duitsche kransen en roode en witte

pluimen versierd.

Eindelyk kwamen ook de Duitschers, gekleed met paersch

fluweelen kazakken met enge mouwen en zilveren boordsels.

Hunne hoeden van paersch fluweel , welker randen met zil-

veren koordjes waren vastgemaekt, waren bovendien ver-

sierd met afhangende pluimen en gulden medaliën. Zy
waren ten getalle van twee-en-veertig , en, wegens hunne

hoedanigheid van onderzaten des H. Ryks, werden zy voor-

gereden door twaelf keizerlyke trompetters en twee ketel-

tromslagers, allen in purper damast gekleed.

Men was algemeen verwonderd de Portugezen , zoo min

alsdeGenuëzers en Florentyners byden stoet niet te zien. De
DEEL IV. jg
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reden daervan was een ongelukkig geschil over den voor-

rang; en Keizer Karel had moeten tusschen komen, om

lietzelve te slissen. De Portugezen betwisteden den voorstap

aen de Engelschen, hetgeen de eerstgenoemden zoo verbit-

terd had, dat zy waren te huis gebleven. Nochtans mogt

men de Portugezen des anderendaegs namiddag zien

uitryden; zy waren ten getalle van twintig mannen, verge-

zeld van veertig lakeijen : hunne bonnetten glinsterden van

diamanten en edele gesteenten.

De ergste twist was degene der Genuëzers en Floren-

tyners. De eersten, ten getalle van vyftien, met dertig

lakeijen , hadden fransche mantels , van paersch karmezyn

fluweel , gevoederd met gouden laken , waervan ook hunne

wambuizen en opperkousen waren. De Florentyners , die

niet veel sterker in getal waren, men telde er slechts acht-

tien, waren ruim zoo kostbaer als hunne tegendingers uit-

gedost : hun overkleed was van karmezyn fluweel, gevoe-

derd met zilveren laken, en alom belegd met gouden

passementen ; hunne wambuizen waren van paersch zyden

satyn karmezyn, en zy droegen eene gouden keting aen

den hals. ledere dezer twee natiën had haren Consul met

deszelfs raedslieden aen het hoofd. De Florentyners waren

bovendien voorgegaen door vier groote lakeijen en zes jonge

paedjes. Elke der beide partyen scheen vast besloten te

hebben van zyne aenspraek niets aftelaten ; maer de Keizer,

daervan verwittigd zynde, en vreezende voor onlusten, had

hen verboden den stoet te vergezellen , als zy reeds gekleed

en gereed stonden om den vorst tegenteryden

Zoo kwamen onmiddelyk na de Duitschers de stadsofli-

cieren ea Wethouderen , namelyk deadvokaten, prokureurs

VIERDE HOOFDSTUK. i^

en klei ken ^ de stadsboden en korte roeden ; de peismakeis

en weesmeesters; de dekens en schepenen van de Laken-

hal ; de examinateurs, keurmeesters, sekretarissen, grifliers,

rentmeesters, pensionnarissen en tresoriers; de oude en

fungerende Schepenen, de Burgemeesters, Markgraef,

Schoutet en Ambtman, allen ten getalle van twee honderd

mannen te paerd. De drie laetsten , welke met de Burge-

meesters, Schepenen en Tresoriers den opperstaet van de

stad uitmaekten, waren gekleed in paersch karmezyn

fluweel; de anderen, den onderstaet genaemd, in paerscli

damaste zyden tabbaerds.

Als nu al dit paerdenvolk Philips gegroet en naer de stad

opgereden was , is de Prins den stoet onmiddelyke gvolgd

,

terwyl het gelui der groote klok de inwooners berigtte , dat

hy vast naderde. Regt voor Zyne Hoogheid reed de Mark-

graef Jacob van Herbays, houdende in de hand eene lange

getakte doornen roede, volgens de oude gewoonte dezer

stad. Achter den Prins kwam een talryke stoet va»

Hertogen, Graven, Baronnen en andere edele Heeren;

daerna de Keizer, met de twee Koninginnen, hoogstdeszelfs

zusters, welke Grapheus, in zyne hovelingsverrukking twee

incomparabele peerlen van geheel Europa noemt, daerby

voegende : « Met wat state, met wat menichteu des edel-

» doms ende groote personagiën dese dry aengetreden

» zijn, kanmen bat (beter) gedencken, danmen hier int

» corte sonde connen bescriuen. »

Wy ook willen het niet beproeven den keizerlyken en

koninklyken hofstoet te beschryven. De byzonderheden in

welke wy omtrent den trein, het getal en de montering

van den opper- en onderstaet, en vooral van de kooplieden

%
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der stad, getreden zyn, kunnen van het overige een denk-

beeld geven. Jammer maer, dat al die fraeije en kostbare

kleedingen door den regen werden beschadigd.

Die ongelukkige regen was ook de oorzaek, dat van

de duizend stukken grof geschut, welke aen beide zyden

der Keizerspoort op de stadswallen waren geplant, zeer

weinige aligaen konden, tot grooten vermoeye ende verdriet der

hakender menichte^ zucht Grapheus; die zich daerover noch-

tans minder bekommert, dan omdat Zyne Hoogheid « het

• lustich spectakel moest missen te siene so vele stucken

,

» met so vele donders, met so vele blixems effens af te gane,

» den hemel met vierige flammen alomme ende om te

9 ontstekene, met rooke overdect te wordene ende de eerde

» te verschuddene. »

Maer indien de Prins aen de S. Jorispoort eene genoeg-

zaem doodsche stilte aentrof , vergeleken by het gedruisch

dat hem uit duizend vuermonden statig zoude hebben

moeten tegendaveren ^ hy vond daervoor eenige vergoeding

aen den spaenschen eereboog in de Lange Gasthuisstraet.

Zoo als wy gezeid hebben , waren er in de twee vooruit-

springende bolwerken van dien boog spaensche soldaten

verborgen. « Dese also vlucx als zij den Prince van ontrent

» hondert passus ghesien (hadden) , so hebben zij elck wt

> zijn bollewerck ten beyden zijden so dapper ende gruwe-

» lijck , so met grooten artelerije stucken , als met groote

» menichte van vliegende vier duer gemaecte draecxmuylen

» geschoten, dat den hemel daer af scheen bedect te

> Wesene ; ende dat sonder ophonden , tot dat zijn Hoocheyt

» sekere passus voorby gereden was. »

Buiten dit geschut of vuerspuwende draekmuilen en de

itaïBJBa iiigj.a'giiii»
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verschillende zinnebeeldige en historische voorstellingen

op de stellaedjes en eerebogen, viel er op den ganschen

triumphalen weg niets byzonders voor.

De triumphelycke incompst had plaets gehad op Woensdag

i 1 September. Het hof bleef vier dagen in Antwerpen , en

ging eiken dag in O. L. Yrouwekerk met groote staetsie de

mis hooren. Prins Philips werd reeds des anderendaegs na

zyne inkomst (12 September) op de Groote Markt als toe-

komstig heer dezer landen gehuldigd. Den volgenden dag,

wezende vrydag, werd op den Oever een steekspel gegeven, ter

gelegenheid van het huwelyk der dochter van Brederode met

den heere van Ghantonney; en Zaturdag (1 4 September) had

men op de Groote Markt, in tegenwoordigheid der Vorsten

en Vorstinnen een tornooispel , onder leiding van den

Markgraef van Bergen , en van de Graven van Hoogstraten

,

Horne en Meghem.

Deze vermakelykheden waren eigentlyk de voorspelen van

het groote vieringsfeest, hetwelk bepaeld was op Zondag

15 September, en zou bestaen uit een vorstelyk steekspel.

Zeggen wy vooreerst, dat het Magistraet op de Markt

tegen het Stadhuis een ontzaggelyk groot getimmerte had

doen opslaen. Hetzelve vervatte eene kostbaer behangen

eetzael, rustende van binnen op vier pilasters; een tribunael

of paviljoen, uit hetwelk de Keizer en de Koninginnen de

feestelykheden konden zien, die op de Markt werden

gegeven. Dit paviljoen was langs eene overdekte galery in

gemeenschap met een tweede tribunael voor de voornaemste

grooten van het keizerlyk hof; de galery was bestemd voor

de andere genooden , en zoowel als de beide paviljoenen

met schaliën gedekt. Dit gansche getimmerte kon omtrent
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vier honderd voet lang wezen. Wy hebben er hier eene

afbeelding van ingevoegd.

Het vorstelyk steekspel, waervoor dit alles opgeslagen

was, had op den gestelden dag nanoen plaets. De Prins van

Piemont voerde het bevel over de eene bende, bestaende

uit elf lansen ; en de heer van Humbermont over de andere,

bestaende nit twaelf ruiters. Al de stryders waren prachtig

uitgerust : behalve een vollen stalen harnas, hadden zy ook

kleederen van zilveren en gouden laken met de kleuren der

beroepers doorwrocht ; elk ridder was vergezeld van twee

edele schildknapen, twee paedjes en twee lakeijen. Prins

Philips zelf gewaerdigde zich aen het hoofd der eerste

bende aen den stryd deel te nemen, en heeft hem

aldercloeckelijcxst daerinne gehadt , met sunderlinge behagen

sijns Vaders, zegt onze verhaler Grapheus.

Des avonds werd door de Stad, in de hierboven beschre-

ven eetzael, aen den Keizer, de Vorsten en Vorstinnen een

triumphelijck avondmael gegeven , welks prachtigheid Gra-

pheus zegt alle verbeelding te boven te gaen. Op het

banket of nadisch zag men « wonderlijcke , ongeloofelijcke

» dingen. Alle de vaten, schotelen, platteelen, saucieren,

> soutvaten, taillooren, croesen, scalen, candelaren waren

> wter maten constelijck gemaeckt van enckelen witten

» suyckere, hier ende daer seer soetelijck met gout geciert

;

» daer sachmenalderande mannieren van fruyte, alderande

» mannieren van gedierten, so konstelijck van enckelen

j) suykere naer dieven gemaect, dat hem des niemant

» genouch verwonderen konste. »

Luidt dit vreemd in onze dagen , het vuerwerk droeg nog

meer het stempel der eigenaerdigheid van dien tyd. Om
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der vreemdigheid wille geven wy hier ten besluite Grapheus

verhael woordeWk :

« Na het voorschreven banket, binnen datmen danste

9 ende vrolykheyt bedreef, siet so heeft hem daer onuer-

» sienlijck een wonderlijck spectakel verthoont. Opte

» merekt vras gemaect eenen boom van redelijcker hoog-

» den, wel getackt, wel gebladert, ende wel bevrucht :

» Bi desen boom stonden twee naeckte beelden konstelijck

» van houte gemaect, deene van Adam ende dandere

» van Eva. Tusschen hen beyden was aen den boom

» hangende een groote scrickelijcke slanghe. Alle de

» leden van Adam ende Eva , alle de bladeren ende oock

» alle de appelen vanden vors. boome waren binnen

» hol, gevoedert met cleynen pijpken vol buspoeders,

» so behendichlijck daerinne gesedt, dat ment metten

» oogen (principalijck bi nachte) niet gemercken en konde.

» Als nu een iegelijck op dit spectakel merckende was,

» siet so is onversichtichlick (1) van ontrent den voeten van

» Eva op dimmende, een cleyn vlammeken haer subtijlijck

» in (den) buijck gecropen : den buyck is met gruwelijck

» geluyt geborsten , daer herwaerts ende derwaerts hondert

» andere vlammen wt gecommen sijn, ende voorts tot

» Adam , ende daer na totter slangen , ende voortane (2)

» totten geheelen boome gecommen sijn. Daer berst

B Adam, daer berst de slange, daer bersten gelijck alle

» de bladeren vanden boome, daer hoordemen een vremt

» geluyt, een menichfuldich geluyt, een gruwelick geluyt.

j) Nu was byna verbernt de geheele Eva, nu bernde

(1) Onvoorziens. — (2) Verder.
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» den geheelen Adam, hel geheele serpent verginck tot

» asscen. Also veel bladeren ende appelen als opten

» boom waren , met so vele vlammen sachmen dien lallen

» canten bernen , mei eenen opsiene soudy gesien hebben

» duysenl vlammen, met eenen gehoore soudi gehoort

hebben tghekrack ende Igethier van duysenl schueten.

» Die daer bi stonden , so duer het onversichtich (1)

» menichfuldichlijck v\lspringende vier , so oock duer

» donversichtich menichvuldich crackende geluyl, wordden

» so verschrickt, dal sij van vreesen als met eenen donder-

» slach met hoopen ter neder vielen , gruwelijck roepende

» ende thierende, deen herwaerts dandcr derwaerts (die

» oock konden) met haesten vliedende , deen den anderen

» niet verbeidende. «

De noodlottige uitkomst van dit zonderlinge vuerwerk

schynt met eenige omzigtigheid door den schryver vermeld

te zyn, en laet eenigzins vermoeden dat er ongelukken by ge-

beurden. De vyfdaegsche Triumphe had aen de Stad honderd

dertig duizend kroonen gekost, en welligt evenveel aen de

burgers en kooplieden. De stedelyke geldmiddelen, die

door de leeningen en versterkingswerken in groot lyden

waren gebragt , leden door deze kostbare intrede eenen

nieuwen aenstool; maer ten beteren verstande, willen wy
hier den lezer een beknopt tafereel van stads geldelyken

toestand onder de regering van Keizer Karel ophangen.

Gramaye heeft ons in zyn Antverpia eene lyst medegedeeld

van de sommen , tot welke de steden van Braband op ver-

schillige lyden zyn aengeslagen geweest. Uit die lyst, welke

(1) Onvoorzien, onverwacht.

wy hieronder raededeelen (1), blykt, dal de stad Antwerpen,
die in 1421 weinig hooger dan 's Hertogen bosch, en juist

op een derde van Leuven en Brussel was gebragt, omtrent
het midden der XVI.« eeuw het grootste gedeelte van 's lands
subsidiën betaelde; maer wy moeten er byvoegen, dat de
Stad van eene andere zyde diep in schulden stak, en dat de
inkomsten en ontvangsten in 1530 nauwelyks tot de helft

der uitgaven reikten.

Deze schulden, uit welke de in het jaer 1819 gevestigde

stadsschuld is ontstaen, waren van verschillenden oorsprong.

Zy kwamen voort uit ligtin^en sedert 1452 aengegaen, om
het Stads aendeel in de landbeden te voldoen ; den vorsten

geld te leenen of hunne schulden te betalen ; waterlollen en
veergelden overtenemen enz. ; voorts uit de buitengewoone
onkosten en uitgaven gedaen voor de krooning van Keizer
Karel in 1520; de Zweetziekte in 1529, het aenleggen der
nieuwe vesten en het vergrooten der stad in 1342; de in-

huldiging van Philips II in 1549, het verleggen der Schut-
tershoven en het bouwen van den Tapesierspand , den

(1)

Jaren. Leuven. BrosscL
's Uertogco-

bosch.
Aolwerpcu. TOTAEL.

1421

1465
1474
1537
1540
1553
1558
1564
1571

29,166
2,282

10,361

5,693
1,879

19,849

3,733
2,733
1,812

29,166
4,230

12,480

9,954
5,238

34,707

13,136
8,604

6,378

7,318
1,830

7,138

6,606
2,181

23,133
1,816

1,119

859

9,723
2,184

13,361

13,760

5,200
54,944
40,789

29,406

19,804

75,373
10,5i6

43,340
38,013
12,518

132,633
59,474
41,862

28,833

77,508 121,933 51,980 191,171 442,592

fi
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Eeckhof en de Waeg in i552; het aenkoopen van het Huis

van Portugaei in 1559; het bouwen en herstellen van hel

Stadhuis in i560 en 4577; het aenleggen van het Oosters-

huis in 1564; de vei*ki7ging van het regt op de aluinen en

van het keurmeesterschap, en eindelyk het aenkoopen van

granen in tyde van duerte en hongersnood (1).

De rekening van 1530 doet zien, dat men sedert 1452

aen den grondslag der accyzen niets had veranderd ; maer

men vindt er boven dien verantwoord het issuegeld, het

wyngeld, het poortersgeld, den haringtol, riddertol . joktol

en waeggelden. Van eenen anderen kant, volgens de getui-

genis van den Kanselier van der Noot, die omtrent het jaer

1540 over het financiewezen van Antwerpen eene niomorie

opstelde, werd de opbrengst van alle de nieuwe im-

posten in de rekeningen niet verantwoord, onder voor-

wendsel dat zy maer tydelyk waren. Voegt by deze zonder-

linge wyze van rekening te houden, dat de convenliën in

1526 en 1531 aengaendeden Papenkelder met het Kapittel

gesloten, niet stipter werden nageleefd dan al de voor-

gaende ; terwyl de kloosters , geestelyken , verscheiden

natiën, de tollenaers en munters den vrydom van den wyn-

en bieraccys bleven genieten : en men zal nog maer een

flauw denkbeeld van den warboel hebben , welken ons

financiewezen omtrent dien tyd moest opleveren.

Ondertusschen was Vrouwe Margarela den 30.° November

1530 overleden, en dit sterfgeval had groote veranderingen

(I) Zie in Kreglinger's Notice sur les octrois commvnaux da la

ville cCJnvers, pag. 172 et suiv., de lyst der schulden, uit welke
de tegenwoordige gevestigde schuld is gesproten.

in het bestuer der Nederlanden ten gevolge. De Raed van

financiën bragt zelfs den lust tot hervorming zooverre,

dat hy den Keizer voorsloeg een aendeel in do opbrengst

der accyzen van Antwerpen te eischen; maer na dat de Stad

hare regten by den vorst verdedigd had, werd aen dien eisch

geen gevolg gegeven. In 1540 alleenlyk, toen de Staten van

Braband den tienden penning van al de huizen en landen

deden vragen , werden niet slechts de vaste eigendommen

en gronden der Stad voor de belasting aengeslagen,

muer zelfs hare accyzen.

Hetzelfde jaer kwam Keizer Karel met Maria, Koningin

van Hongarye, naer Antwerpen. Den 13.»^ van Bloeimaend

deden HH. MM. hier hunne intrede, den 23.^ gaf de Stad

hun een luisterryk gastmael, en den volgenden dag werd de

Wet door den Keizer in persoon verzet, benoemende hy

tevens de kommissarissen belast met het booren der reke-

ningen , onder welke zich bevond de reeds genoemde

Kanselier van der Noot, wien wy het even beroepen verslag

over den toestand der stadsfinanciën te danken hebben (1).

Die toestand — wy hebben het reeds gezeid — was op

verre na niet benydenswaerdig, en verergerde nog door de

onkosten , waerin de Stad ten gevolge der vyfde vergrooting

en der nieuwe versterkingen gesleept werd. Deze onkosten

vielen uitsluitelyk ten haren laste, en vorderden de verhoo-

ging van onderscheidene stedelyke imposten, byzonderlyk

der accyzen. Die verhoogingen werden echter niet zonder

tegenstand ingevoerd. Reeds in 1539 had het geen kleine

moeite gekost , eene daerover ontstane beroerte te stillen

;

(1) Papebrochius, AnnaUs Antv., Tom. II, pag. 216.

1

\
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zelfs was de gemeente eerst kunnen lot bedaren gebiagt

worden , nadat men had toegestemd het accysregt van de

kuyte en het klein bier af te laten , althans voor eenigen

tyd (I). Het regt op de knol, dat sedert 4555 voor de

tappers op 16 stuivers en voor de burgei-s op 12 stuivers was
bepaeld geworden, werd voor de eersten tot U en voor de
laetsten tol \0 stuivers verminderd. De accys op de ooord-

sche bieren, zoo als momme, jupenbier, smulbant en dorst-

lande, was toen gesteld op 10, degene op het haraburgsche

op i6, en degene op het engelsch en hougaerdsch op
22 patars of stuivers (2).

Omtrent de versterkingen, waervan de onkosten uit eene

zoogenaemde Forlificatiekas betaeld werden , haspelde men
acht jaren lang, alvorens de toestemming van den Breeden

Raed ter verhooging der accyzen te kunnen bekomen. De
lieden uit de Ambachten zeiden, en niet zonder leden, dat

aengezien die versterkingen op last en in het belang der

hooge regering werden ondernomen, zy dezelve ook wel

mogt betalen. Wel had men den 18.» Maert 1542 den

brandewynaccys ingesteld; en in 1544 den bieiaccys met

één stuiver per ton , en de wynaccys met zes stuivers per

aem verhoogd, alsmede een regt bepaeld voor die per-

soonen, welke eenige bediening van de Stad zouden erlan-

gen; maer het was eerst den 4." September 1548, dat de

andere verhoogingen werden geregeld, dank aen de roinne-

lyke tusschenkomst der Landvoogdes Maria van Hongarye,

die in de groote zael van S. Michielsklooster de vergadering

(i) Bertryn, Chronyke van Antwerpen. Hs. fol. 78 en 79.

(2) Kreglinger, Notiee sur les octrois d'Anvers, pag. 83.
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van den Breedeu Raed bywoonde, in welke gemelde rege-
ling werd afgedaan.

Door deze regeling werd vooreerst bepaeld, dat dewyn- en
bieraccys, waervan de heffing by eigen beheer tol velerlei

klagten en aenraerkingen had aenleiding gegeven, zoude
verpacht worden. De eerste verpachting van de bieraccys had
plaets den 28.- September 1548; en deze pacht werd voor
twee jaren toegewezen aen acht burgers, mits de som vao
228,000 gulden 's jaers.

Korten tyd daerna, en wel in 1549, werd geboden de
rhynsche wynen te tappen aen zeven stuivers. Het doelwit
dezer ordonancie hebben wy niet gevonden; maer wy zien
door eenen verklaringsbrief van de Koningin-Landvoogdes,
van 13 Febiuary 1549, dat men aen de afgevaerdigden van
Antwerpen beloofd had, zoohaest mogelyk de Landstenden
te vergaderen, om hen den wyn- en bieraccys te doen
afschaffen. Deze belofte werd gedaen iu vergelding van
eene andere, dat de Stad zoude bydragen in eene gift van
honderd duizend Philipsgulden. Werkelyk betaelden de
Antwerpenaers hun aendeel, blykens eene andere ver-
klaring, gedagteekend 16 December 1549; maer de Staten
werden niet vergaderd, en de accyzen bleven als te voren
geheven worden (1).

Ten einde de inkomsten der millioenen verslindende

Forlificatiekas te vermeerderen, magligde Keizer Karel de
Slad, by charter van 15 Maert 1550, om ook belastingen
buiten haer grondgebied te heffen. Dit was slechts de be-
vestiging en uitbreiding van een oud middel om aen geld

{\) Oorkonde op het stadsarchief, lade O, n. 314.
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'
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tc geraken. Immers verantwoordt de rekening van i404

vyftien pond zwarte tornoozen, ais jaergeld van Wilryk,

en twaelf pond derzelfde munt verschuldigd door Austru-

weel. Wyders vonden wy in een Inoentaris Pricilegiorum

^

dat er in J455 tusschen de Stad en Austruweei een verdrag

werd gestoten , waerby de eerstgenoemde het aendeel, door

dit dorp in de landbeden verschuldigd, op zich nam, mits

eenen jaerlykschen cyns van acht-en-veeilig gulden. Er

t)eslaet ook een vonnis van het jaer 1504, waerby de Stad

op gelyke voorwaerde gehand haefd werd in het genot der

accyzen van Wilryck. Soortgelyk verdrag had zy in 1516

met Berchem aengaende den wyn- en bieraccys gesloten.

Dan, die heffing der accyzen buiten het grondgebied,

welke ia de gemelde gemeenten meermalen tot moeije-

lykheden aenleiding gaf, sleepte de Stad in eindelooze

twistgedingen ; ook werd men meermalen gedwongen

de verdragen dienaengaende met nadere bepalingen te

vernieuwen. Dit was het geval met het verdrag met

den heer van Berchem getroffen, hetwelk in 1561, 1562

en 1563 vernieuwd werd.

Hetzelfde jaer dat de Karthuizers de heerlykheid van

hel Kiel aen de Stad verkochten, in 1540 namelyk, schynt

zy eigenares te zyn geworden van het weggeld of barreelregt

in de Lulthagen; vermoedelyk ten gevolge van aenzienlyke

verbeteringen aen de steenwegen op Mechelen en Lier

gedaen. Eene ordonancie van 28 April 1550 gebood aen

de Stad dit barreelregt te verpachten.

By akte van den Hove van 20 November 1559 werd

Antwerpen gemagtigd zonder kaersbranding te koopen

vyf beleende dorpen, te weten Deurne voor 3,000, Wilryk

voor 1,300, Oorderen, Wilmarsdonck en Austruweei met
het dykgraefschap voor 2,700 gulden (1).

De bareel op den steenweg van Merxem werd daergesleld

ingevolge eene conventie, gesloten op den 14." April 1561,

met Antheunis van Stralen, heer van dit dorp, en bevestigd

door den nieuwen kooper den 19.° April 1563 en den
17.» Mei 1580. Insgelyks had een octrooi van den Souverein
toegelaten een barreelregt te Deurne te hetfen, en uit deze
inkomst de noodige gelden te liglen ter verlenging van den
weg tot aen het Ruggeveld. Een octrooi van 17 Mei 1580
bevestigde de heffing van dit barreelregt ten behoeve der
zoogenaemde Consumtiekas (2).

Wy zullen deze aenlialingen hier niet verder rekken :

bemerken wy alleenlyk , dat de opbrengt dier dorps-

accyzen
, gevoegd by de verhoogde stadsaccyzen op wyn en

bier geenszins toereikend was, om de behoeften der
fortiticatiekas te volzetten. Eene nieuwe verhooging der
drankaccyzen werd dierhalve in 1551 noodzakelyk, bene-
vens de daerslelling van een inkomregt op het van buiten

aengevoerde brood. Met hetzelfde doelwit verlengde men
in 1552 den termyn voor het heffen van den tienden
penning, op de inkomst van alle huizen en vaste goederen.

Dit werd aldus den 2.° Augusty vastgesteld; en dat zulks

geen gering misnoegen onder de burgery verwekte, is zeer

vermoedelyk. Vooral onder de Gilden schynt de verbittering

groot te zyn geweest : immers vinden wy geen andere reden
aen het afzetten van al de Gildebroeders, In de volgende

(1) Secundum Folumen Privilegiorum , fol. 269.

(2) Kreglinger, ISofice sur lea oefrots ctjnvers, pag. 109.
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maend October, en hunne vervanging door de magtigste

burgers, welke de Kanselier van Braband , Engelbrechl van

Dale, den eed deed doen. Terzelfder tyd werd een

nieuw reglement in twee honderd zcven-en-vyftig artikelen

over den bieraccys gemaekt; raaer het ware overtollig er

bier den inLoud van te geven : genoeg zy het, te welen, dat

die accys er al wederom werd door verhoogd.

Voor het overige, indien de uitgaven der Stad zoo bui-

tensporig vermeerderden, de versterkingswerken waren

daervan niet de eenigste oorzaek : de ligtingen voor de

Staten van Braband en voor Keizer Karel aengegaen , ver-

slonden insgelyks een goed gedeelte van de Stads inkomsten.

Immers, onder de regering van dien Keizer werden er zes-

en-vyftig zulke leeningen en verschotten door de Stad

gedaen , om Z. M. in zyne oorlogskosten te gemoet Ie komen,

pensioenen aeii ettelyke Bisschoppen en Duitsche heeren te

helpen geven, tollen te verkrygen, keizerlyke obligatiën te

lossen en verdronken landen te bedyken (1). Wel gaf men

de Stad tollen, huizen enz. te pande; maer ten eindslotte

verbleven de meesten dier schulden ten haren laste,

braglen op den duer haer financiewezen in de grootste ver-

warring, en dwongen haer het interest, aenvankelyk op 8, 10

en zelfs 12 ten honderd bepaeld, allengs te verminderen.

Zoodanig was ons financiewezen in Keizer Karels tyden :

in de kiezing en samenstelling van het SchepenkoUegie

hadden tevens eenige aenmerkelyke wyzigingen plaets.

Tot dusverre namelyk was de Wet vernieuwd geworden op

(1) Zie de volledige opneming dier leeningen in Kreglinger's Notice

iur les octrms ctJnvers, pag. 163.

S. Andriesdag; maer in 1539 werd geboden, dat zy jaerlyks

omtrent de maend Mei zoude worden veranderd , te weten

op den derden Zondag na Paschen; en daerom werden de

Wethouderen, op het einde van 1538 gekozen, tot 25 Mei

1540 in hunne functiën gehandhaefd.

Daerenboven werd het getal der Schepenen , dat achter-

volgens van twaelf tot zestien was gebragt,^ 1556 tot

achttien vermeerderd; terwyl hunne presenciepenningen,

die aenvankelyk voor ieder slechts twee stuivers 's daegs

bedroegen, in 1538 op tien, en in 1560, by ordonancie van

14 October, op twintig stuivers 's daegs werden bepaeld.

Wat de Burgemeesters betreft, welke onder betrekking

van het presenciegeld van de Schepenen niet waren onder-

scheiden , men achtte het oorboorlyk die beide hoofdambte-

naren van het stadswezen, eene met hunne hooge bediening

geëvenredigde jaerwedde toeteleggen. Eene ordonancie van

23 Juny 1539 bepaelde dierhalve, dat zy, boven het presen-

ciegeld, nog zes honderd gulden gagie en het gewoone

tabbaerdlaken zouden hebben; waervoor zy dagelyks gedu-

rende vier uren op het Raedhuis moesten compareren of

zitting houden. Deze gagie werd door de reeds beroepen

ordonancie van 1560 tot acht honderd gulden verhoogd.

Ook het Rentmeesterschap onderging eenige wyzigingen

in de samenstelling van zyn persooneel ; en deze maetregel

werd noodzakelyk geoordeeld, nadat men den verwarden

staet der stedelyke financiën erkend en nieuwe middelen

beraemd had om denzelven te verbeteren. De Landvoogdes

Maria van Hongarye gebood namelyk in 1549, jaerlyks, in

stede van drie Rentmeesters of Tresoriers, uit de oude

Schepenen eenen Oppertresorier te kiezen, benevens eenen

DEEL IV. 20
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Ondeiiresorier en slechts eenen Rentmeester, beide de

laetsten uit de Ambachten.

Toen wy van den oorsprong en opkomste der Lange

Roede gewag maekten (i), zeiden wy, dat de benoeming

van dezen officier des Ambtmans door het hof van Rraband

gedaen werd. Dit moet verstaen worden in dezen zin, dat

de benoemfng namens den souverein geschiedde, op het

advies van den Raed en de Landvoogdes. Dat de benoe-

mingen aldus gedaen werden blykt uit eene charter van

Keizer Karel van d3 February 155i, waerby hy doet « te

» wetenen dat om 't goet aenbringen (hem) gedaen vanden

» persoon van Michiel van Royen, ende van synder wys-

» heyt, nvtheyt ende experientie (hy hem had)

» gestelt, geordineert ende gecommitteert in den

» staet ende officie van de Langeroede (der) Ammanye van

» Antwerpen, metten clerckscape daerloe behoorende, in

» de plaetse van wylen Wouter vanden Dyck, » mits den

eed van getrouwheid doende in handen van den Kanselier

van Braband, en betalende ten behoeve der keizerlyke

schatkist zulck recognitie als zyn voorganger betaeld had (2).

Deze gewoonte, om door in bediening tredende persoonen

eene zekere som te doen betalen, begon toen algemeen te

worden ; maer het is ons onmogelyk het tydstip van derzel-

ver opkomste te Antwerpen te bepalen. Een keizerlyk

octrooi van 25 Juny i539 is de eerste akte, welken men

heeft kunnen vinden, en waerin van deze stadsinkomst

onder de benaming van Ambachtsgeld gesproken wordt :

(1) Zie ons I.< Deel, bladz. 211.

(3) Kleyn Pap, Priv. Boeck, fol. i17 verso.
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c< Ende sal elk van hun — zoo luidt het stuk — voor

» d'aenveerden van voors. officiêu ofte dienst tot belioeff

» ende profyt der voors. onse sladt geven ende betalen

» alsulcken sommen als by ander onser besunder ordon-

» nantie daer toe geordonneert ende gestatueert word (1). »

Deze byzondere ordonaucie heeft men , na veel opzoekens

niet kunnen vinden ; maer voerde welligt dezelfde dagteeke-

ning. De ordonancie van 9 Juny i544, insgelyks tot de

financiële inrigling der stad betrekking hebbende, kan de

eerstgenoemde gedeeltelyk vervangen. Men leest daer onder,

anderen, a dat d'ordonnancie gemaekt opt geen de nieuwe

» aenkomende officiers ende van de neiringen aen de Stadt

» moeten betaeleu, stricktelycker worde achtervolght. Dat

M voorts de aenkomende griffiers sullen der Stadt betaeleu

» vier honderd guldens eens; de sekretarissen vyf honderd

» guld. eens; de ykers der maten en gewigteu honderd guld.

» elk; de wegers, meters ende dragers van tachentig tot

» honderd vyftig guld. elk; en eenige leden der ambachten

» zestig guld. elk (2). »

Door de ordonancie van 28 Augusty 1550 werden er nog

andere Ambachten aen de betaling van het ambachtsgeld

onderworpen. Alle deze ordouanciën werden echter niet

stiptelyk nageleefd, zoo als blykt uit een verslag der Tre-

soriers van 1549, en uit het 1.® artikel van het IIL* hoofdstuk

der Ordonantie Albertine, welke de ambachtsgelden en de

aen dezelve onderhevige corporatiën buiten male vermeer-

derde, zoo als wy in het vervolg nader zullen aentoonen.

(1) Medegedeeld door den sekfetaris DeMoy, pag. 387, by Kreglinger,

Notice sur les impóts ctAnvers, pag. 107.

(2) Idem, ibidem.
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In de voorgaende eeuwen hebben wy de jurisdictie der

stad reeds dikwerf door bare naburen zien krenken en

aenranden ; raaer haer dezelve tevens standvastig zien ver-

dedigen. Onder de regering van Keizer Karel, toen de

invloed van een algemeen landbestuer, de eigendommelyke

zelfstandigheid der provinciën , steden en gemeenten begon

te ontbinden, handhaefde onze Stad liaer regtsgebied nog

met kracht en klem. Deze jurisdictie, gelyk men zich wel

zal herinneren, was tweederlei, aen de eene zyde strekte zy

zich uit over de Schelde, tot binnen zekere limiten, en aen

de andere over hel Markgraéfschap van Antwerpen : de

eerste werd aen onze Stad meermalen betwist door de

heeren van Burcht en Zwyndrecht; de andere door de

Markgraven van Bergen-op-Zoom en de Heeren van Breda

;

en dat deze geschillen in het midden der XVI.® eeuw nog

niet geheel waren ingesluimerd, blykt uit de twee volgende

merkwaerdige voorvallen :

Een portugeesch matroos had een passagier vermoord,

en was in de Schelde gesprongen, om al zwemmende den

vlaemscheu wal te bereiken en zich te redden. Verulius

beweert, dat deze moord op het Falconsplein was geschied

;

maer zekere oorkonde, van welke straks nader, zegt daer

geen woord van : wel ten tegendeele schynt de manslag aen

boord van des matroozen schip te zyn gepleegd. Wat

daervan zy, op bevel van zynen schipper werd hy vervolgd,

gevangen en aen den Schoutet van Antwerpen geleverd, om

hier gevonnist te worden. Doch de voogden der minderjarige

kinderen van wylen M'her Joseph van Montmorency , Heere

van Nevele, Burcht en Zwyndrecht, kwamen hiertegen op.

By rekwest, aen Maria van Hongarye overgelegd, betoogden
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zy, dat gemelde minderjarigen van onhengelyke tyden

de hooge , middele en lagere justicie op de rivier de

Schelde tot aen de poorten van Antwerpen hadden

uitgeoefend; dierhalve vroegen zy, dat de misdadiger

aen de geregtsdienaers van gemelde heerlykheden wierde

overgeleverd.

Deze voorgevingen waren niet nieuw : men had ze in

vroeger tyden zien te berde brengen. Reeds hebben wy

gezien, dat de Heeren van Beveren zich het visscheryregt in

de Schelde insgelyks tot aen de poorten van Antwerpen

hadden aengematigd; en dat onze visschers onder dit

opzigt hunne leenpligtigen waren. Het regt van hooge en

lage justicie der Heeren van Montmorency was zoo oud niet,

en had eenen anderen oorsprong. Na den dood des Hertogs

van Orleans, namelyk, had Philips de Stoute den oudsten

zoon van den Graef van Montmorency, die zyne zyde hield,

met zich naer Vlaenderen medegenomen, alwaer hy hem

schadeloos stelde voor hetgeen hy in Frankryk mogt hebben

verloren : onder anderen gaf hy hem, omtrent het jaer

^407, de heerlykheden van Burcht en Zwyndrecht. Wanneer

nu het beheer van Antwerpen Philips de Goede, die

reeds Graef van Vlaenderen was, in handen kwam, was de

jurisdictie der Schelde ook gemengd, en de Montmorency

begonnen dezelve als hun eigendom te beschouwen.

Daeruit volgden al de geschillen van onze Stad met de

meergemelde heeren. Als hun Drossaerd de eerste ter

plaetse was, waer eenig misdryfkwam voortevallen, maekte

hy geen de minste zwarigheid de pligtigen te doen aen-

houden; de Schoutet van Antwerpen handelde eveneens;

men protesteerde en verbaliseerde aen weerskanten; en

ri
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wanneer de gelegenheid zich voor eene der partyen opdeed,

matigde zy zich wederom het regtsgebied aen.

Zoo had in i525 een hollandsch schipper een voor de

stad geankerd vaertuig overzeild en doen zinken. De Dros-

saerd van Burcht en Zwyndrecht deed daerop dezen schip-

per aenhouden ; maer de Schoutet van Antwerpen deed den

Drossaerd, terwyl deze zich eens in de stad bevond, op

zyne beurt in hechtenis nemen, en wilde hem zonder

goeden en zekeren borgtogt niet slaken.

Aen dit voorval werd herinnerd by het proces over de

aenhouding van den portugeschen matroos ingespannen.

De Schoutet beweerde dan ook, dat de heeren van Burcht

en Zwyndrecht volstrekt geen jurisdictie over de Schelde

hadden; maer dat hy en zyne voorgangers dezelve altoos

hadden gevoerd en uitgeoefend, namens de Hertogen van

Braband. Om die eindelooze twisten over de jurisdictie op

de Schelde uit den weg te ruimen, gaf de Landvoogdes

Maria den 48.° July 1539 een vonnis, waerby zy zich het

geding aentrok , verklarende zelve de betwiste souvereiniteit

op den stroom te willen uitoefenen (i). Wat ondertusschen

de uilslag van het geding was, en hoe het verder met den

Portugees afliep, weten wy niet.

Het geschil met Bergen-op-Zoom had zynen oorsprong

genomen uit het aenhouden van eenen balling. Zekere Gillis

Matheeuss was verwezen geworden om de stad vóór zonnen-

ondergang, en het Markgraefschap binnen drie dagen te

verlaten, eene bedevaert naer Nicosia, hoofdstad van het

eiland Cyprus, te doen, en niet wederlekomen, alvorens der

I
L

(1) Groot Pamp. Priv. Boeck, fol. 347 verso. Zie ons Il.« Deel, bladz. 61

.
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Heeren en der Stads toestemming te hebben verkregen ; en

zulks op straf van de galg. Dit was een middel, om zich

voor een tyd lang van kwaeddoeners te ontslaen, welke

men niet in de gevangenis wilde onderhouden. Matheeuss

bekreunde zich echter weinig eene zoo verre bedevaert te

ondernemen
; hy had de onvoorzigtigheid in het Markgraef-

schap terug te kouion, en zich te Merxem verborgen te

houden. Daer was hy door den Drossaerd van Bergen-op-

Zoom in hechlenis genomen, die weigerde hem aen de

geregtsdienaers van Antwerpen overteleveren. De Markgraef

van Bergen-op-Zoom bevond zich toen ter tyd te Brussel

;

men vaerdigde tot Item onze twee Burgemeesters af, om hem
te vertoonen, dat zyn Drossaerd den balling niet mogt

houden ; maer hy wilde in 't eerst niet hooren. Toen zond

men, buiten de twee Burgemeesters, ook den Schoutet, vier

Schepenen, twee Pensionarissen en eenen Sekretaris, die

met zooveel bewysstukken voor den dag kwamen, dat de

Markgraef zich eindelyk liet overreden, en den balling

deed overleveren, welke op 4 April, wezende Goeden Vry-

dag ^540, te Antwerpen aen eene galg werd gehangen (1).

Twee dingen zyn by deze zaek opmerkelyk : vooreerst de

talryke kommissie welke naer Brussel werd gezonden :

een bewys van het groot belang dat onze Stad aen de

handhaving harer regterlyke jurisdictie bleef hechten;

en ten tweede , dat het Antwerpsch Chronykje , waerin

zooveel andere tereglstellingen voorkomen, van degene van

den balling geen melding maekt; waeruit men zou mogen

il

(I) Cleyn Pamp. Priv. Boeck , fol. 332 verso. Vergelyk ons in.« Deel»
blade. il0en373.
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besluiten, dat deze zoo gemeen waren, dat men er geen

aendacht op sloeg. Nochtans is het allezins merkwaerdig,

dat zelfs de zoo plegtig herdachte Goede Vrydag de

voltrekking der doodstraf niet deed uitstellen.

Van eene andere zyde bleef de wederpanding in gebruik,

als een dwangmiddel ter handhaving van de persoonlyke

vryheid onzer poorters in sleden en landen buiten Braband.

Men vindt daervan een voorbeeld op het jaer 1543, als-

wanneer een Antwerpenaer, strydiglyk met onze privilegiën,

te Amsterdam aengehouden zynde, de Keizer er in bewil-

ligde, dat al de goederen van Amsterdammers, die binnen

Braband zouden worden gevonden , zoowel als hunne

persoonen in wederpand zouden worden genomen, (i)

Was deze wederpanding onze betrekkingen hinderlyk,

niet minder belemmerend voor dezelve was de pest^ welke

in i553 te Keulen en in andere rhynsche steden heerschte.

Het handelsverkeer van Antwerpen met die gewesten lokte

dagelyks uit dezelve eene menigte persoonen herwaerts.

Het magistraet, vreezende dat deze gemeenschap onzen

burgeren noodlottig zoude worden , deed eene ordonancie

afkondigen , waerby verboden werd , eenige vreemdelingen

uit de besmette steden in huis te nemen, alvorens zy

daertoe oorlof hadden bekomen. Deze oorlof werd den

vreemdelingen slechts toegestaen na het vertoonen van

echte bewysstukken , getuigende dat zy door de besmetting

niet waren aengerand geweest, en dat zy uit huizen kwamen.

*f

(1) Papebrochius, Annaies Antv.y Tom. II, pag. 281. Hy meldt dit

volgens het Pn'm. Vol. Privilegiorum , fol. 238; maer hy moet eene

misstelling hebben begaen ; ^rant wy hebben den akt niet gevonden

,

noch in het PHmum noch in het Secwidum Volumen Privilegiorum,
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waer men de pest in geen zes weken had gezien. De overtre-

ders werden gestraft met eene boete van 25 Carolusgulden.

Maer de winzucht deed de Antwerpenaers het gevaer

trotseren, dat by de verkeering met ingezetenen uit be-

smette plaetsen lag : de ordonancie van het Magistraet,

ofschoon nog hetzelfde jaer vernieuwd, werd niet nageleefd

;

en de pest werd door die van Keulen te Antwerpen

ingevoerd. Toen moest men denken aen middelen, om
het kwaed te beletten zich uittebreiden : de toegang tot

de stad werd aen al degenen die uit verdachte plaetsen

kwamen, verboden; alle vreemdelingen, minder dan twintig

dagen hier blyvende, werden gedwongen de stad te verlaten,

en degenen die hen in huis namen met eene geldboet

van honderd gulden bedreigd (1). Ondanks deze maet-

regels schynl de pest of eenige soortgelyke besmetting in

lange niet te zyn uitgeroeid geweest; daer men bevindt,

datMarten van Kossem, die geduchte geldersche legervoogd,

welken wy elders hebben leeren kennen, hier in 1555 aen

eene pestkwael overleed.

Het was omtrent denzelfden tyd , dat er doelmatige

.verordeningen werden gemaekt, om de melaetschheid

te beletten zich onder de bevolking te verspreiden. De
Leproozen, Melaetschen of Veldzieken, die niet in de

Leproozy waren opgenomen, woonden tot dusverre hier

en daer in de voorsteden. Het Magistraet, het gevaer van

deze verspreiding inziende, besloot de Veldzieken op eene

bepaelde plaets te vergaderen , en deed in i 552 voor hen

eenige huisjes op Dambrugge bouwen. Toen de Leproozen

f

(1) Bibliolhèque des intiquitcs Belgiques, Tom. I, pag. 173.
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er waren in getrokken, bepaelde deRaed, by ordonanci«

van 9 Augusty 1553, dat zy des Zondags en 's Heiligendags

met bunnen deken naer S. Willebrordskerk zouden mogen

gaen misse hooren , zonder nochtans in de kerk te mogen

komen. Na de godsdienstoefening moesten zy gezamentlyk

naer huis keeren, op zware straffe (1).

Behalve de pest, werd Antwerpen gedurende de regering

van Keizer Karel nog door verscheidene natuerlyke plagen

bezocht, zoo als de watervloeden van 1530, 1532 en 1551

aen welke wy elders zullen herinneren; de zware ysgang

van 20 November 1543, waerby voor de stad twee groote

meerschepen vergingen; de merkwaerdige duerte van 1546,

als de rogge in het tydbestek van acht dagen, van 8 tot

15 Mei, achtervolgens van 38 tot 66 stuivers de veerlel

in prys steeg, en even spoedig tot 42 stuivers afdaelde.

Deze en dergelyke gebeurtenissen, welke wy hier ter loops

vermelden, hadden echter geenen invloed op het staetkundig

lot onzer stad. Die invloed moest van elders komen en de

beklagelykste gevolgen hebben, zoo als wy in de volgende

hoofdstukken zullen trachten te ontvouwen.

{i) Diercxsens, Antverpia Chr. n. ei er., ad Annos.

Il

i
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Tafereel van Antwerpens koophandel in de XVI.« eeuw. — Betrek-

kingen met Italië. — Magtige llaliaensche handelshuizen. — Dozzi

en zyn wisselbrief. — Diamanthandel en Diamantslypers. — De

Hessenwagens. — Koperhandel der Fuggers. — Betrekkingen en

geschillen met de Hanzesteden. — Graenhandel met de Ooster-

lingen. — Bonthandel met het Noorden. — Fransche wynen. —
De nieuwe kraen. — Lakenhandel met Engeland — Nieuwe

privilegiën voor de Engelschen. — Talryke spaensche kooplieden.

Kostbare goederen uit Oost- en West-Indië aengevoerd. — Terug-

ladingen naer Spanje en Portugael. — Bemerking omtrent den

overzeeschen handel. — Waerde der aenvoeringen. — Denkbeeld

van den door- en wederuitvoer. — Aenteekeningen van Scribanius.

— Beweging der haven. — Assuranciekompagniën.— Twee Beurzen.

— Uitgebreide geld- en wisselhandel. — Misbruik in den (kpost

gelegen. — Lot^ryèn van juweelen opgerigt. — ilaliaensch boek-

houden.— Blik op de nyverheid. — Glasblazeryen. — Papiermolens,

— Hoveniers-Bloemisten. — Andere nyverheidstakken. — Am-

bachten. — Brouwers. — Goudsmeden. — Kruijers. — Ambacht

der Vier Gekroonden. — Penningen van de Merceniers. — Statistiek

en bevolking van Antwerpen in de XVI.« eeuw.

'

Even gelyk een maetschappelyke slaet zich maer lang-

zaem en trapsgewyze ontwikkelt, en het gevolg is van eene

menigte verschillende feiten, daedzaken en beginselen,

welke by verloop van tyden op duizenderlei manieren

vervormd en gewyzigd worden, alvorens een geheel uittema-

ken, om zich onder eene bevattelyke en regelmatige gedaente

voortedoen : zoo ook ontwikkelden zich maer langzamer-

hand de bestanddeelen , welke op den duer aen Antwerpen

het wezen eener magtige koopstad moesten geven. Deze ont-

wikkeling van den antwerpschen handel is gewis eene van

r
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de belangryksie historische daedzaken der XVI.« eeuw, en
met reden mogt de fransche Prefekt d'Herbouville doen
opmerken

,
dat de naem van Antwerpen het denkbeeld van

den koophandel te binnen brengt. Don Christoval Galvete
d'Estrdla, die omtrent het midden der gemelde eeuw
schreef, vergeleek onze stad by het aloude Carthago , alwaer
men veel bezienswaerdige dingen aentrof , en eene onnoe-
melyke verscheidenheid en groote overvloed van koopwaren.
Ook de beroemde fransche Kanselier Michel deLhopilal,
noemde onze stad in 1580, toen zy reeds aen het kwynen
was gekomen, de rykste van Europa. Het is waer, dat in

onzen lyd de Engelschmau Richards is komen beweren,
dat de inwooners veeleer fabrikanten en bankiers , dan uit-

reeders en kooplieden waren. Dat hier ook veel wisselaers

en bankiers woonden is niet te ontkennen ; maer de groote

koophandel, welke mede in allerlei artikelen gedreven werd,
is ook niet te loochenen; ten ware men wilde beweren, dat
Guicciardini zyne tydgenooten slechts eene reeks van

fabelen verteld hebbe (i).

(1) Lodewyk Guicciardini
, uit eene patriciërs familie , te Florentië

omtrent hel jaer 1523 geboren, was ervaren in letter- en wiskunde,
landbeschryving

, historie- en oudheidkunde. Na onze Nederlanden
naerstiglyk te hebben doorreisd

, gaf hy zyne vermaerde Beschryving
derzelven in het licht, eerst in het italiaensch, te Antwerpen by Plantyn.
1567, in fol. Frans de Belleforest gaf eene fransche vertaling van hel
werk met vermeerderingen, aldaer, 1581, in fol. — Cornelis Kiliaen, de
schryver van het Etymologicum teutonicae linguae, gaf eene nederduit-
sche vertaling in zuiveren styl en tael, Amsterdam , Willem Jansz, 1612,
in fol. Ibidem 1618, in fol. Regnerus Vitellius, van Zierikzee, eene*
latynscbe, aldaer, 1613, in fol. en in 1635, in twee deelen in.l2.<> herdrukt
by Blaeu. De Raed van Antwerpen vereerde den schryver in 1582 met
eene gouden keten, ter waerde van 200 gulden, in teeckenvan gratuitcyt
en danckbaerheyt. Guicciardini overleed te Antwerpen, waer hy zich

IV'
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Deze schryver, die byna de geheele regering van Philips II

beleefde, en dus het tydstip dat onze stad haren groot-

sten bloei had bereikt, treedt in wydloopige byzonder-

heden over haren handel met het overige der wereld;

en wy kunnen niet beter doen dan hier het tafereel van

dien bloei optehangen , ons echter voorbehoudende hier en

daer ter loops eenige byzonderheden bytevoegen.

In de eerste plaets noemt hy Italië , als een land met alle

welks steden Antwerpen uilgebreiden handel dreef. Die

steden waren in vry groot getal ; en daer Guicciardini zelf

Italianer was, heeft hy zich in stael moeten bevinden, om

desaengaende nauwkeurig onderrigt te wezen. Over het

algemeen zonden wy derwaerts sargiën, ossetten, halve

ossetten, tapytwerken, lynwaden, lakens, zoowel engelsche

als nederlandsche , vlas, wol, tin, lood, meekrap, was,

smeer, timmer- en verfhout, huiden, haringen, krame-

ryen , huismeubelen en gereedschappen. Ancona , Milanen

en Venetië ontvingen ook uit Antwerpen cochenille, bene-

vens eenigen suiker en peper.

De verzendingen uit Italië herwaerts waren zeer ver-

scheiden en van byzondere waerde. Uit al de italiaensche

koop- en fabrieksteden ontvingen wy gouden, zilveren en

zyden lakens, gewaterde en ongewaterde camelotten, ruwe

en gewaterde zyde enz. Venetië voegde daer nog zyne

w

i

met der woon gevestigd had, den 22.° Maert 1589, in den ouderdom
van 66 jaren, en werd in O. L. Vrouwekerk voor hel hoogzael begraven,

alwaer hem de Stad lang na zynen dood , door de medewerking van

Miraeus , eenen zerk deed leggen , waervan de letteren ten tyde

van Papebrochius byna gansch waren weggesleten, maer in 1719 door

onze Wethouders werden vernieuwd.
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uitmuntende scharlakens en grofgreinen by; Bologna zyne

gouden, zilveren en zyden lakens; Milanen zyne fusteinen

,

bombazynen en stametten; Ancona zyn raarokynsch leder;

Florencië zyne gefriseerde en ongefriseerde gouden en
zilveren lakens; Genua zyne kostbare fluweelen, satynen

en karmezynen stoffen.

Behalve deze fabriekgoederen kregen wy ook uit Italië

velerlei onbewerkte stoffen en speceryen; by voorbeeld uit

Venetië kruidnagelen, rauskaednoten , kaneel, gember,
rhubarber, aloë, gom, kaneelbast, zwam, drakenbloed,

senebladen, coloquinten en azuerblauw; uit het koninkryk

Napels safraen, manna en olyfolie; uit het eiland Sicilië

galnoten, comyn, appelsienen, citroenen en eenige wynen;
uit het Milanesche allerbeste ryst en zelfs parmesaen-
kaes; uit Civita-Vecchia aluinen; uit Genua manna, '< beste

mithridaet (men hield dit voor een vergif en tegenvergif
)

,

en *t oprechtste theriakel, een mengelmoes van addervleesch

met vyftig of zestig andere drogeryen , waermede de kwak-
zalvers destyds veel omgingen.

Onder de hier gevestigde italiaensche handelshuizen,

bemerkte men de Salviati, welke in 1549 het hof van Liere

bewoonden
; de Justiniani, van Genua, een van welks leden,

Jeronimo Justiniani, in iUl in O. L. Vrouwekerk begraven
werd. Hy was Gouverneur van het grieksch eiland Chio
geweest, en omdat op zyn grafschrift stond crudelissima

manu invidae mortis occidit, meenden velen in lateren tyd,
dat de jammerlyk vermoorde Jeronimo Deodati, van Lucca,
onder den zerk begraven lag (1).

(1) Zie ons III.» Deel, bladz. 324, in de nota.

i\

.
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Over het algemeen waren de Italianers hier wegens

hunnen rykdom en oostersche weelde vermaerd , en daertoe

behoort het volgende voorval , dat mogelyk door de

overlevering vry wat is vergroot geworden.

In de maend Augusty 1542 was de Landvoogdes vrouwe

Maria naer Antwerpen gekomen, om den omgang van

O. L. Vrouwe Hemelvaert te zien. Op verzoek des Magi-

straets nam zy haren intrek in het huis van zekeren

Jan Noys, alwaer haer ook van stadswege een gastmael

werd aengeboden , hetwelk 51 pond, 18 schellingen en

6 deniers kostte. Toen zy, na hier alles gezien te hebben,

naer Brussel terugreisde, vertoefde zy op het hof van

Juliano Dozzi, te Hoboken. Dit moet een regt vorstelyk

verblyf geweest zyn : ten tyde van Caukerke getuigden

deszelfs heerlyk geschilderde zalen van zyne oude pracht

;

maerde maeltyd, welke er de vorstin werd aengeboden, moet

alle verbeelding overtroffen hebben. Men verhaelt namelyk,

dat de boorden der schotels, in welke men opdischte, allen

met kostbare parelen waren bezet , en al de oesterschelpen

verguld ; in den haerd brandde een vuer van cederhout en

kaneel, hetwelk men had aengestoken met eene schuld-

bekentenis, door Keizer Karel eigenhandig geteekend, ten

behoeve van gemelden Dozzi , die aen Zyne Majesteit

ettelyke millioeuen had geleend. Deze Dozzi moet dan wel

magtig ryk, maer ook een man van klein verstand zyn

geweest : daer hy zoo dwaes en kwistig met zyne schatten

omging. Ten tyde van Papebrochius zag men in O. L. Vrou-

wekerk, achter den predikstoel, nog een glasraem (1),

* 1

I

it

>y

{i) Papebrochius, Annales Antv., Tom. II, pag. 27i. Anderen laten
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(I

op hetwelk die italiaensche Cresus knielende was afgebeeld.

Eene andere zeer magtige italiaensche familie, was
degene der Affeladi, van Cremona, die zich hieromtrent

het jaer 1498 was komen nederzetten. Zy dreef vooma-
melyk handel in diamanten, parelen en juweelen, van

welke men er velen naer Venetië opzond. Caukerke ver-

haelt, dat toen Philips II ten jare 1554 met Maria van

Engeland zoude trouwen, hy door Karel Affetadi te Ant-

werpen eenen diamant deed koopen, wegende zeven-en-

veertig karaet, en daervoor de som van tachtig duizend

kroonen betaelde. Volgens Papebrochius was dit dezelfde

diamant, welken de Zwitsers, na den slag van Granson, in

de tent van Karel de Stoute buit maekten, en welke toen

ter tyd in de gansche christene wereld zonder weerga was.

Deze diamant was vergezeld van drie robynen, wegens
hunne gelykheid in grootte, dikte en gewigt de drie

gebroeders van Antwerpen genaemd , en van vier buiten-

gewoon groote en zuivere oostersche parelen. Alle deze

gesteenten vormden te samen een zoo zeldzaem als kosl-

baer juweel, hetwelk na vele wisselvalligheden in handen
onzer Fuggers was gekomen, die het aen Hendrik VIII,

Koning van Engeland hadden verkocht ; maer zonder den
diamant, welke door Philips II werd ingekocht (1).

Deze handel in parelen en edele gesteenten was zeer uit-

gebreid. De antwerpscbe diamantslypers en diamantklievers

waren in Duitschland, Frankryk en Engeland by nameen

1

I '

dit onthael aen Keizer Karel zelf weêrvaren , en beweren dat de
edelmoedige hospes een Vlaming was, met name Jan Daem.

(I) Papebroebius. Annahs ArUv., Tom. II, pag. 165 en 168.
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fame bekend. Met het eerstgenoemde ryk werd de handel

over land by middel der Hessenwagens gedreven ; en voor

deze werd hier in 1564 aen de Paerdenraarkt het Hessen-

huis met ruime stallingen gebouwd. Deze wagens bragten

hier baerzilver, kwikzilver, ruw koper, wol, glas, futeinen

,

pastel, salpeter, wapens, en vooral rhynsche wynen , welke

dan ook meermalen zeer goedkoop waren ; zoo als in

September 1516, alswanneer men hier overal goeden

renschen most aen eenen stooter (tien oorden) den pot

kon krygen (1). De terugvracht der Hessenwagens bestond

in speceryen, drogeryen, suiker, safraen en andere over-

zeesche voortbrengsels; alsmede in lakens, sargiën, osset-

ten, lynwaden en tapytwerken. De hier gevestigde duitsche

kooplieden waren zeer talryk. Een hunner, Bartel Tucher,

die in 1543 overleed , en voor den stamvader van de magtige

familie der Tuchers wordt gehouden, was uit Neuremberg

herwaerts gekomen , en had hier het poorterschap verkre-

gen. De ryksten waren de Fuggers, van welke wy reeds

verscheiden mael gesproken hebben. Hun stamvader was
Hans Fugger, een wever van Augsburg. Keizer Maximiliaen

had hen tot den adeldom verheven; Frederik I, Koning

van Denemarken, zich wegens bewezene diensten jegens de

Fuggers erkentelyk willende toonen, had hun den vrydom

van den Sundtol geschonken, voor al het noordsche koper,

hetwelk zy door die zeestraet zouden voeren , mits betalende

één halven rhynschen gulden per lading. Dit voorregt werd
in 1537 door Christiern, opvolger van Koning Frederik,

aen de Fuggers afgenomen.

«

t Ij

t
.'

(I) Anlwerpsch Chronykje, bladz. 8.

DEEL IV. 22
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De handel met Denemarken, Zweden, Noorwegen, Esth-r

land, Lyfland en Polen werd voornamelyk door bemiddeling
der Hanzesteden gedreven ; maer dewyl deze meermalen in

de staetkundige geschillen van het Noorden gewikkeld
werden, volgden er somwyien moeijelykheden voor het

handelsverkeer uit. In 4510, by voorbeeld, lagen de Oos-
terlingen met Denemarken overhoop, en de stad Antwerpen
hun verklaerd hebbende, dat zy hen, wegens het aenslagen

hunner goederen
, geenszins schadeloos wilde stellen, ver-

trokken zy allen naer Brugge.

Dat deze moeijelykheid niet spoedig uit den weg werd
geruimd, of zich korts daerna om eene andere reden ver-

nieuwde, blykt hieruit, dat in het jaer 4514 Gaspar van
Halraale, Jacob de Vocht en Cornelis de Scheppere naer
Bremen werden gezonden, om er over het herstel der
betrekkingen te onderhandelen (1). In hoeverre dezen hunne
zending volbragten, hebben wy niet kunnen opsporen ; maer
in 1525 was de verbittering der Oosterlingen nog niet

bedaerd; hoofdzakelyk daerom, dat zy aendrongen op de
wedergaef der hun afgenomen goederen (2).

In 1535 was de twist voornamelyk met die van Lubeck,
welke voor Danlzig vyftig nederlandsche schepen hadden
weggehaeld. Uit weerwraek daerover had de Landvoogdes,
Maria van Hongarye, hier in April al de goederen, aen
Lubeckers toebehoorende , in beslag doen nemen. Dit

was nog niet al : in de Staten-Generael , den 13.» July des-

zelfden jaers te Antwerpen gehouden, beweerden de

(1) Altmeyer, dans Ie Trésor National, Tom. I, pag. 292, note.

(2) Idem, Hist. det reUU. da P.-B. avtc 1$ Nord, pag. 153.

,

Hollanders, in hun byzonder belang en uit weerwraek tegen

Hamburg en Lubeck, dat er geen belgische koopwaren

langs de Sund mogten vervoerd worden ; doch men betoogde

hun, dat zulks onfeilbaer de vernietiging van een gedeelte

der nederlandsche nyverheid zoude ten gevolge hebben , dat

onze handel met de Oostzee in vreemde handen zoude

overgaen , dat de schepen van Dantzig zonder teruglading

zouden moeten vertrekken , dat de Sundsche zeestraet dier-

halve noodzakelyk moest open blyven; eindelyk dat men

redelyker wyze niets kon toestaen dan het verbod van

den handel met Hamburg en Lubeck. Omtrent dit laetste

punt waren de Stalen het genoegzaem eens ; en zy wilden

bovendien, dat men al de Lubeckers uit Brugge en Ant-

werpen verdreve. Maer toen men dit voornemen in ernst

meende en zou ten uitvoer brengen, zeiden de Antwer-

penaers en Bruggelingen , dat er onder hen geen Lubeckers

woonden ; en deze geheele zaek bleef zonder gevolg : 't is

te zeggen, dat Lubeck voortvoer met Antwerpen handel

te dryven , luidens de bittere klagten der Hollanders

,

welke men korts daerna hoorde opgaen (1).

De geschillen van Denemarken met den Keizer en andere

Duitsche vorsten waren insgelyks meermalen voor onzen

handel met de Oostzeehavens zeer hinderlyk. In april 1537

durfde Steven Hopfensteiner, een gunsteling der Landvoog-

desse Maria , aen deze wel vragen , dat zy al de Breemsche

kooplieden te Antwerpen zoude doen in hechtenis nemen ,

lot dat Ghristophorus , Aertsbisschop van Bremen, hem

voor het verlies van zyn vermogen had schadeloos gesteld (2).

(1) Altmeyer, Hist. des relat, des P.-B. avec Ie Nord, p. 259 et 271.

(2) Idem, ibidem, p. 4U.
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In Bloeimaend des jaers 1538 was hier geschil met de Lu-

beckers over her verhoogen van den accys op de lubecksche

bieren (1). In juny 454i werden wederom Ie Antwerpen,

even als in de andere nederlandsche havens, de goederen

en schepen der hamburgsche kooplieden in beslag genomen,

onder voorwendsel dat de vrystad Hamburg tot het her-

togdom Holstein, en dus tot de deensche Kroon , met
welke de Keizer in oorlog was, behoorde (2).

De vrede en goede verstandhouding werd eindelyk onder

de regering van Philips II hersteld ; en het schynt dat de

voorspraek onzer Stad veel bydroeg , om de Hanzesteden

hare privilegiën terug te doen bekomen : daer de Oos-
terlingen onze Wethouderen in 1562 zeer heuschelyk kwa-

men bedanken, en beloofden hier hun verblyf te houden.

Twee jaer daerna, in 1564, bouwden zy in de Nieuwstad

het Oostershuis, waervan wy bereids gesproken hebben.

Deze natie had de gewoonte, wanneer zy des morgens

in stoet naer de Predikheerenkerk ging, om er de misse

bytewoonen, alsmede wanneer zy zich op dezelfde wyze
naer de Beurs begaf, zich te doen voorgaen van eenen

troep duitsche muzikanten.

De voorwerpen van den handel der Oosterlingen waren

degene, welke de noordelyke landen voortbrengen, zoo

als allerlei granen. Onze Hs. chronyk meldt deswege op
het jaer 1504, dat hier in de maend Maert groote coop in

tarwe en koren was. « Men deed een gebod, dat men alle

» coren mogt vueren daermen woude. Doen kwam er

(1) Prim, Fol, Privilegiorum , fol. 234.

(2) Altmeyer, Uist. de» relat, des P.-B. avec Ie Nord, p. 457.

VWDE HOOFDSTUK. 173

» zooveel corens, dat men zeide, dat er wel dertien duizend

» veertelen voor de stad te coop was; en de Spanjacrden,

» die hier met eene vlote met alderhande goederen gekomen

1» waren , voerden meer dan tien schepen mei graen naer

» Spanje^ (iets) dat men nooit gezien had. »

Uit dit gebod wegens den uitvoer van het graen schynt

wel duidelyk te volgen, dat deze uitvoer in gewoone tyden,

zoo niet volstrekt verboden, ten minste aen zekere bepalin-

gen verbonden was. De toelating van den uitvoer was

overigens een gevolg van den buitengewoonen overvloed

van levensmiddelen gedurende dit jaer. Onze Hs. chronyk

bestatigt dit mede, meldende, dat men alsdan voor twee

blanken kon koopen twaelf pond brood, één pot roomenye

(spaenschen wyn), één kabiljauw, een pond suiker en

vyf-en-twintig appelsienen ; en dat het zoo schoonen herfst

was, dat de beesten tot Kersmis in de weide gingen.

De overvloedige aenvoer van noordsch graen laet zich ook

afmeten uit deze byzonderheid , dat hetzelve in 1519 te Ant-

werpen zoo goedkoop was, dat de veertel rogge slechts negen

stuivers kostte, en de veertel tarwe twaelf en half stuivers.

Deze pryzen zullen des te lager worden bevonden , dat

in 1557 dezelfde maet rogge acht gulden gold, en dezelfde

maet tarwe tien gulden , tot dat de aenkomst der noord-

sche graenvloot de rogge en tarwe respectievelyk tot zeven

en negen schellingen deed afdalen (1).

Ook de bonthandel was met de havens der Baltische

zee zeer levendig. Tot gerief van denzelven bouwde men

hier in 1558, by den Kroonenburg, de Houtkaei. De andere

»•

(1) Antwerpich Chronykje , bladz.l^ en 56.
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I
artikels welke wy uit het Noorden ontvingen bestonden

in koper, van hetwelk de Fuggers, gelyk wy gezien hebben,

eenigen tyd den alleenhandel hadden; salpeter, vitriool,

meekrap, wol, vlas, honing, was, pek, zwavel, potasch,

bier, gezouten vleesch en visch, huiden en kostbare bonte

vellen; benevens geel amber of barnsteen, welks aerd

Guicciardini tracht uilteleggen, en aen welken hy de kracht

toeschryft, om allerlei koortsen te verdryven. Antwerpen

zond in ruiling dier producten degene welke het uit Oost-

en West-Indië ontving.

Alhoewel onze stad altoos te land en te zee met Frankryk

handel hebbe gedreven, bevinden wy niet, dat hier immer
cenc natie van fransche kooplieden bestaen hebbe. De voor-

naemste artikelen , welke uit dit ryk herwaerts aengevoerd

werden, waren zout en wyn. Reygersbergh (1) teekent aen,

dat in January 1546 eene gansche vloot van Antwerpen

vertrok, om in Frankryk wynen te gaen halen.

Het is tot gerieve van dezen wynhandel voornamelyk, dat

hier in hetzelfde jaer op de Werf eene nieuwe vaststaende

kraen werd gemaekt, en men tevens een nieuw reglement

gaf op den loon der Kraenkinders, alsmede de conditiën van

verpachting van het kraenregt bepaelde. Deze kraen was niet

draeijende gelyk de oude, welke naer den Kroonenburgwal

werd overgebragt ; maer zooverre over de kaei , dat men er

de gemeerde schepen kon mede lossen en laden; ja de

zwaerste lasten optillen , by middel van een groot treerad

,

hetwelk drie of vier mannen in beweging stelden , waer-

doop bet touw of keting op eene rol werd gewonden (2).

(1) Chronyke van Zeelandt, i,* uitgave, bladz. 323.

(2) Papebrocbiust Annalts, lom. II, p. 290. De oude Kraen vindt
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Behalve de wynen, kregen wy langs zee uit Frankryk

oliën, safraen> terpentyn, papier, spiegels, pruimen en

Braziliehout. Langs de landzyde werden ons door de fran-

sche wagens aengevoerd vergulde werken , fyne lakens

,

karmezyne stoffen, boratten, garens en spaensch groen.

Deze handel was van zoo gering belang niet , of verwekte

den nayver van andere steden; welke poogden denzelven

onder verscheidene voorwendsels tot zich te trekken ; maer

eene charter van de Landvoogdes Maria van Hongarye,

gegeven te Brugge den il." January 1552 stelde een einde

aen deze beweringen , bepalende dat de uit Frankryk

komende schepen by de officieren van Duinkerken^ Mid-

delburg en Sluis slechts aengifte der goederen moesten

doen en de regten betalen , waerna zy naer Antwerpen

mogten varen (1). In ruiling van hetgeen wy uit Frankryk

ontvingen, verzonden wy derwaerts baerzilver, kwikzilver,

koper, brons , lattoen , tin , lood , vermiljoen , azuerblauw,

cochenille , zwavel , salpeter, vitriool , was , meekrap ,

hoppe, lakens, lynwaden, heele en halve ossetten en

andere inlandsche stoffen.

Het nyverige Engeland, integendeel van Frankryk, had

n

men afgebeeld op de plaet van S. Micbielsabtdy (Zie ons II I.« Deel,

bladz. 12). De bier vermelde nieuwe werd in 1807 afgebroken. Het

Kraenregt was zeer oud ; doch gaf nimmer groole inkomsten. Zoo

als wy gezien hebben door de conventie in 1263 tusschen de Stad

en het Kapittel gesloten , ontving de eerstgenoemde toen reeds een

regt van de persoonen , die van de kraen wilden gebruik maken. In

1324 bragt dit regt 1174 pond op; in 1398 gaf hetzelve 380 oude schil-

den. In de XVI.* eeuw waren er twee kranen , welke te samen slechts

910 gulden inkomste gaven, in 1793 tot 433 gulden afgedaeld. Tien

of twaelf tarieven zyn voor de heflSng van het Kraenregt gemaekt geweest.

(1) De oorkonde op het archief, lade O, n. 348.
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hier van onheugelyke tyden zyne kantooren : sommigen doen

derzelver stichting tot het jaer 1296 opklimmen; dit is zeker,

dat de Engelschen reeds in 1305 met ons betrekkingen on-

derhielden, en in 1314 hier hunne wolstapels hadden (1).

Deze natie had zich op verschillende tydstippen gewigtige

voorregten weten te doen aenschaffen, waertoe de mede-

dinging van andere havens hun dikwyls dienstig was : by

voorbeeld , in 1 509 , toen vele engelsche kooplieden zich

hier uit Zeeland waren komen vestigen, hield de natie,

omtrent S. Jan, wy weten niet te welker gelegenheid, eene

groote vergadering om te beramen waer zy zouden opslaen

;

en, om dat de kooplieden hunne straten niet wilden ruimen

,

legt onze Hs. chronyk, sloegen zy te Bergen-op-Zoom op.

Dit besluit moet het gemeen wel hevig tegen de koop-

lieden, die er aenleiding toe gegeven hadden, verbitterd

hebben ; want den 28." Juny werd op straf verboden eenig

kwaed of schimp van kooplieden te zeggen. Doch die proeve

zal den Engelschen wel niet voordeelig zyn uitgevallen, daer

wy bevinden dat zy het jaer daerna op de Sinxenmarkt met

zoo groote menigte laken en andere goederen kwamen , dat

er achttien duizend lakens te gelyk vertond (2) werden.

Hieraen kan men eenigzins de aengelegenheid van dien in-

of doorvoer afmeten, en onze toegeven heid in het gunnen

van voorregten beseffen. Honderden werk- en ambachts-

lieden vonden er hun bestaen by : want toen de invoer van

engelsche lakens in 1564 werd verboden , zag men de

(1) Rymer, Foedera, lom. III, p. i82. Zie verder ons If.« Deel

,

bladz. 85, en 1II.« Deel, bladz. 203 en volgende.

(2) Waerscbynlyk moet men lezen vertold, uitgeklaerd ; wanl er staet

bygevoegd : elk laken eenen braspenninck.



h
VYFDE HOOFDSTUK. 177

I l-'ii'

Droogscheerders aen de Kipdorppoortveslen graven , om
den kost te kunnen winnen.

De engelsche natie was ongetwyfeld eene der meest
begunstigde van al degene die te Antwerpen bestonden;
niaer nimmer scheen zy met de haer toegestane privilegiën

voldaen, en er steeds meerdere te verlangen. Zoo verkreeg

zy den 3.° Augusty 1534 een nieuw verdrag, vervattende

zestig artikelen (i). Hetzelve ging te niet in i540, toen

de handel met Engeland verboden werd (2). Ingevolge een
ander verdrag, in 1548 te Mechelen gesloten, kregen de
Engelschen hunne privilegiën terug (3). Dit laetste werd
in 1558 vernieuwd, by akt van H October, toen de Stad
bun het Hof van Liere, waervan wy reeds gesproken
hebben (4), ten gebruike gaf, op voorwaarde, dat indien

zy door onvoorziene omstandigheden gedwongen werden
Antwerpen te verlaten , de Stad wederom in bezit van
dit huis zoude komen (5). Wy hebben hetzelve hier afee-

beeld, volgens eene op het archief bewaerde teekening

van het jaer i474 : eenige sporen van den bouwtrant merkt
men nog in de gevels der beide huizen oudtyds door
de Oosterlingen betrokken, en gelegen op de Oude Koren-
markt en in de Koepoortstraet.

Twee jaer later werd de engelsche bevolking hier mer-
kelyk versterkt door de kooplieden dier natie, welke zich

uit Embden herwaerts kwamen vestigen. Zy verkregen

(1) Klein Pamp. PrivUegieboek y fol. 273.

(2) Oudt Register metten berderen, fol. 78.

(3) Secundum Volumen Priüilcgiorum , fol. 1ö4.

i^) Hierboven, bladz. H8.
(S) Gioot Pamp, Privilegieboeck . fol. 209.

DEEL IV. 25
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dezelfde voorreglen als hunne andere landgenooten , als-

mede eenige weinige Schotten en de kooplieden van Calais,

dat toen onder het gebied van Engeland stond (i).

Zoo als wy hebben gezien vormden de lakens het hoofd-

artikel der aenvoeringen uit Engeland. Daer kwamen er

ook uit Schotland en Ierland ; maer deze waren op

verre na van zoo goede hoedanigheid niet. Die twee

landen zonden meest huiden en bon tevellen , en kregen

in ruiling speceryen , drogeryen en vlaemsche stoffen. Wat

den uitvoer naer Engeland betreft » deze was belangryker,

en bestond voornamelyk uit baei-zilver, kwikzilver, gouden,

zilveren en zyden laken ; goud- en zilverdraed, camelotten

,

grofgreinen , drogei7en , katoen , komyn , galnoten , lyn-

waden, sargiën, ossetten, tapytwerken, meekrap, hoppe,

spiegels, wapens, meubelen en zelfs gereedschappen.

De te Antwerpen woonende Spanjaerden en Portugezen

waren zeer talryk. Van de eersten telde men hier wel

drie honderd huisgezinnen , en van de laetsten ten minste

honderd. Waerschynlyk is het wegens die talrykheid, dat

Paus Paulus III, den 5.° October i 538, de spaensche koop-

lieden vergunde, hier ter stede eenen byzonderen kapellaen

te hebben. Deze natiën waren destyds de eenigsten, welke

in Oost- en West-Indië factoryen hadden ; ook werden door

hare vloten uit die gezegende gewesten ontzettende schat-

ten ingevoerd ; ontallyke gouden en zilveren staven ; oos-

tersche en westersche parelen ; kostbare edelgesteenten uit

de mynen vanGolconde; drogeryen, welke men wonder-

krachten toeschreef, vormden de ladingen dier vloten,

(1) Groot Pamp. Privilegiehoeck , fol. 94 verso.
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alsmede zeldzame reukstoffen , zoo als amber, muscus

en civetzalf; echte balsem en rhubarber; elpenbeen of

ivoor en parelmoer; Braziliehout , Chinawortel en west-

indische suiker. Deze laetste werd in de hier bestaende

raffinaderyen bewerkt (i), en naer Frankryk, Duitschland,

Schotland, Ierland, Denemarken, Polen en de Noordlanden

verzonden.

De Spanjaerden en Portugezen bragten hier ook groote

ladingen hunner inlandsche voortbrengsels, namdyk spaen-

sche en Madera wynen , welke vervolgens meermaels door
de Oosterlingen tegen noordelyke producten werden ver-

raild; benevens drooge en ingelegde vruchten, zoo als

limoenen, appelsienen, citroenen, grenaetappels , olyven,

meloenen , dadels , vygen , amandelen , rozynen , enz. Deze
fruithandel, welken wy reeds van in de XV.» eeuw zeer

bloeijend hebben gezien , had in de XVI.« eene dusdanige

uitbreiding bekomen, dat er in Maert i526 wel vyftig

spaensche meerschepen met vruchten geladen, de Honte
opvoeren, om hier te komen lossen (2). Eene andere der-

gelyke vloot voer hier binnen den 22.° Maert 15^29, des

Maendags in de Goede Week, en bragt zoo veel vruchten

mede, dat het pond rozynen, hetwelk vóór dien tyd zeven

(1) In een rekwest van het jaer «5S9 leest men deswege , ^mï/ y
amit d Jnvers ung Frangoys , nommé Gabriel Ie Succrier, autant
excellent en matière (Taf/iner succres, qu'on en scachepoint au monde.
(Collection de documens incdits sur l'Histoire de France , Négociations

,

lettres etpièces diverses relatives au règne de Francais II, tirccs du por-
tefeuille deSébastien de VAubespine, Evêque deLimoges, par Louis Paris,
p. 768). Men leest daer ook dat onze geraffineerde suikers zeer goed
koop naer Lion en in het zuiden van Frankryk verzonden werden.

(2) Reygersberg, Chronyke van Zeelandt, bladz. 280.
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stuivers kostte, reeds des anderenduegs aen eenen halven

stuiver te bekomen was (i).

De terugladingen der spaensche en portugesche schepen

bestonden in bewerkt en onbewerkt koper, brons, lattoen,

lood en tin , vlaemsche en engelsche lakens , sargiën

,

ossetten , tapytwerken , camelotten en lynwaden ; vlas

,

garen, meekrap, pek, was, smeer en zwavel; gezouten

vleesch en visch; zelfs boter en kaes; kraraery, zyden

stoffen en zilverwerken ; meubelen en gereedschappen,

wapens en krygsbehoeften. In een woord, Spanje en Por-

tugael voorzagen zich te Antwerpen van alles wat arbeid

en nyverheid vereischle, twee dingen welke die hoogmoe-

dige natiën langen tyd niet gekend hebben. De handel in

wapens was overigens reeds oud; want een portugeesch

schip, dat in het jaer 1500 hier zeven duizend lasten of

matten suiker had ingevoerd , nam in teruglading eene

volle vracht artillerie- en legerwagens, bussen, kolveren en

serpentynen, benevens den noodigen voorraed kogels voor

die verschillende stukken geschut (2).

Met betrekking tot den handel in de voortbrengsels van

Oost- en West-Indië moeten wy hier eene gewigtige aen-

merking maken. Die voortbrengsels werden ons door de

Portugezen en Spanjaerden aengevoerd, die zich de vaert

en den alleenhandel op de beide Indien hadden voorbe-

houden, en alle andere volkeren daervan uitgesloten hiel-

den. Guicciardini verhaelt inderdaed, dat de Franschen

hier Braziliëhout met hoopen aenbragten, hetwelk zy met

(1) Antwerpsch Chronykje , bladz. 31.

(2) Chronyke van Antwerpen^ Hs.
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KOOPHANDEL VAN ANTWERPEN IN 1560,

f^lgeus de rmningen Tan Cluicciardini.

Deze tabel vervat slechts eenige artikels van invoer, niet de vommaemste, zegt de schryver, maer eer degenen van

welke hy , door middel en gelegenheid, best kennis had; het overige, meest van waerdc onder den vermengden

hoop, heeft hy achtergelaten, stellende dit tot den wysdomme van den verstandden lezer.

Laudea. Voorwerpeu. llotveellieden.

i Gouden en zydeii lakens, gesponnen goud

( en zilver, grofgreinen, ruwe zyde enz. . . Onvermeld.

_^ (Fusteinen. »
DüITSCBLAND .)

(Wynen 40,000 vaten (I)

NooRDLAWDEN. Koreu 60,000 lasten (2)

iWyn
40,000 vaten (4)

Pastel 40,000 balen

Zout 6,000 centenaers (5)

Spanje . . .
.

iconen 25.000 zakken

( Wynen Onbekend.

PoRTüGAEL . . Speceryen »

(Wollen ^,200 serpillieren (G)

Engeland. . .: ^ . , , ^.v/^ ^/^/^ . i

(Lakens, Carseyen en dergelyke 200,000 stuks

Wacrde ia gouden

kroooeu.

5,000,000

600,000

1,500,000

1,680,000(3)

1,000,000

300,000

180,000

625,000

800,000

1,000,000

250,000

5,000,000 (7)

(!) Elk val van 6 amen antwerpsche mael. — (2) Werden geraeenlyk in Holland gebragt, zegt de schryver. —
(3) Elk last geschat op 40 gulden, de gulden op 56 grooten, makende 560 duizend pond groot vlaemsch, en elk

pond groot vlaemsch op drie kroonen. — (4) Ook van 6 amen als boven. — (3) Elk cenlenaer of honderd houdt

honderd tonnen van 225 tol 230 pond landsgewigt de ton. — (6) Balen of zakken, van het fransche serpilUères

,

zeker grove zakdoek. — (7) De schryver rekent, dat deze waerde van wollen en lakens, met die van meer andere

waren van engelsche herkomst, van hier ook naer Engeland werd uitgevoerd : zoo dat onze handel met dit land,

zegt hy, op 12,000,000 gouden kroonen aen in- en uil voer mag berekend worden.

perijckel hares levens van de kusten van Brazil gingen

halen, en in Frankryk bragten, van v^raer hetzelve naer

Antwerpen kwam. Onze haven had dus geene regtstreeksche

vaert op Oost- of West-Indié; en, builen Europa, had zy

met geen ander werelddeel belrekkingen dan met Afrika

,

van waer men suiker, azuerblauw, gom, coloquinten,

pelteryen, struisvogelpluimen, goudpoeder enz. ging halen»

welke men tegen lakens, lynwaden en krameryen verruilde.

Onze schryver berekent vervolgens in geld het jaerlyksch

beloop van den antwerpschen handel. Op welke grond-

slagen en volgens welke bescheeden Guicciardini zyne

berekeningen gemaekt heeft, weten wy niet; en niets

bewyst, dat zy nauwkeurig zyn. Tot beteren verstande

hebben wy ze hiernevens in eene tabelle samengevat , en

voor zooverre dezelve nauwkeurig kan heeten, ziet men
dat de fransche, rhynsche en spaensche wynen , het voor-

naemste handelsartikel waren , na de engelsche lakens en

de italiaensche zyden stoffen.

Belangryk ware het te weten, in welke mate alle deze

verschillende artikelen wederom werden uit- of doorge-

voerd
; maer onze Florentyner geeft ons desaengaende zeer

geringe en onbeduidende inlichtingen. Zeker is het noch-

tans, dat de wederuitvoer en de doorvoer beiden zeer

aenzienlyk waren; en indien de opgaven van Guicciardini

echt zyn, kan men er zich een denkbeeld van maken,
toetsende het artikel wynen aen de rekening van 1560.

De hier aengevoerde wyn , weet men, was aen verschei-

dene regten onderhevig; die burgers, welke geen tappery

hielden, betaelden voor den rhynschen wyn twee gulden

accysgeld per aem. Wy zullen dit getal nemen zonder ons
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de tappers aenletrekken , voor welke de uccys viy wat

hooger was, wyl zy den zoogenaeraden vierden pol betaelden.

Volgens Guicciardini ontvingen wy jaerlyks 40,000 vaten

rhynschen wyn, elk van zes amen antwerpsche maet, en

dus in het geheel 240,000 amen (1). De rekening van 1560

verantwoordt voor den wynaccys eene opbrengst van

23,957 gulden 12 stuivers 5 deniers en 3 myten(2), dal

by een regt van 2 gulden per aem , gelyk staet met eene

coDsumtie van ongeveer twaelf duizend amen wyn. Eventwel

zal dit cyfer met nog zoo veel duizend amen mogen

vermeerderd worden; want men zal zich herinneren, dat

het Kapittel, de Bisschop, de kerken, de kloosters, de

munters, de vreemde kooplieden, officieren van het Hof

en het leger, enz. vrydom van accys genoten, hetzy voor

een bepaeld getal stukken wyn, hetzy by byzondere gele-

genheden (3); waerby men nog moet voegen de ruime

smokkelingen die door geestelyke en wereldlyke geprivi-

legieerden gedurig gepleegd werden. Al het overige van

den rhynschen wynbouw, benevens het grootste gedeelte

der fransche en spaensche wynen , werden dierhalve uit- of

(i) Te Keulen houdt een aem wyns 112 polten; een pol slael gelyk

met 1 liter « 3298.

(2) Kreglinger, Notice sur les impóts denvers, pag. 161.

(3) Zie Kreglinger, Notice, pag. 113 el suiv. Zoo verkreeg O. L. Vrou-

wekerk in 1572, op een verzoekschrift van haren Tresorier en Kerk-

meesters, eene gunstige apostille en vrydom van accys voor zeven

amen wyns, « om die coramunicanlen , onder de voorschreve parochie

» resonerende (tydens hel Paeschfeest) daermede te dienen, naer

» costume van doene. » Vroeger had van der Noot in zyne Memorie

reeds aengeteekend dat het Kapittel het eene jaer door het andere

480 amen 's jaers verbruikte.
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doorgevoerd : gewis eene zeer aenzienlyke handelsbewe-

ging, en welke van degene der andere goederen kan

laten oordeelen.

Met dat al moeten de opgaven en berekeningen van

Guicciardini met behoedzaemheid aengenomen worden,

even als degene van den Jesuiet Scribanius (I), die aen-

voert, dat er jaerlyks vyf honderd millioenen zilvers of

honderd drie-en-dertig millioenen gouds te Antwerpen aen

waren alleen werden omgezet (2). Dan , alhoewel de voor-

gevingen van Scribanius op' bloote overleveringen schynen

te berusten, en zyn styl veelal zeer zwellend is, men kan

hem toch hierin van geen partyzucht beschuldigen : hy

schreef in eenen tyd toen al deze handelsweelde verdwenen

was; maer de meesten zyner lezers waren, gelyk hy,

(1) Carolus Scribanius of Scribani, in 1561 te Brussel geboren, was
zoon van een Placenzer; na alhier Rector van het Kollegie der Jesuieten

geweest te zyn, werd hy in 1598 Provinciael der Orde gekozen, welke
hem haer Professiehuis en prachtige kerk te danken had. Hy sprak met
groot gemak de vlaemsche, hoogduitsche, ilaliaensche, spaensche en
fransche talen , en stond wegens zyne geleerdheid in groot aenzien by
de nederlandsche en vreemde vorsten. Benevens veel andere werken
schreef hy Antverpia, 1610, in -*.», zynde eene lof der Antwerpenaren,
waerin hy hunnen aerd, opvoeding en karakter beschryft. Origines
Antverpiensium , 1610, in i.«, dat is eene beknopte geschiedenis van
den oorsprong en aenwas onzer stad , met platen , in eenen zwellenden
styl geschreven. Scribani overleed te Aniwerpen, den 24.° Juny 1629.

(2) Op welken grond Scribanius deze verhouding van de zilver- tot

de goudwaerde, namelyk 1 : 3 V*, heeft daergesield , hebben wy niet

kunnen vinden; en nochtans is het te vermoeden dat hy , hoe vreemd
ook dit in een geestelyke mag schynen , uitgebreide kennissen in wissel

en handel moest hebben; daer hy, gedurende zyn veertigjarig verblyf
te Antwerpen, als scheidsman in de handelszaken gezocht werd, en
de kooplieden zich in hunne geschillen immer aen zyne uitspraek
gedroegen.
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tydgenooten en ooggetuigen van dien verbazenden bloei

geweest; en had zyn verhael bet stempel van overdrevenheid

gedragen , ongetwyfeld zou hy te regt zyn gewezen geweest

;

doch niemand is daervoor opgestaen. Men mag dus de

verhalen van Guicciardini en Scribanius eenigermate zoo

niet voor nauwkeurig, dan toch voor geloofbaer houden,

met betrekking tot het handelsverkeer te dezer stede.

Deze bedenkingen zyn ook toepasselyk op de beweging

onzer haven : waeromtrent de meergemelde Scribanius

beeft geboekt, dat hy meer dan eens twee duizend vyf

honderd schepen in de Schelde heeft gezien , van welke de

laetst aengekomen twee of drie weken voor anker bleven

liggen, alvorens tot de kaeijen te kunnen naderen en hunne

ladingen te lossen. Hy voegt daerby, dal er geen dag

verliep, of er voeren vyf honderd schepen de rivier uit of

in; ja, dat er sommige dagen wel vier honderd zeilen

met hetzelfde ty binnenkwamen.

Volgens deze getuigenis moest de beweging onzer haven

voor het gansche jaer een totael van 482,500 bodems op-

leveren, of 91,250 aenkomsten en een gelyk getal voorde

afvaerten. Jammer maer, dat Scribanius vergeten hebbe te

zeggen, welke soort van schepen hy onder het door hem

opgegeven getal verstond, en welke derzelver tonnemaet was.

Onmogelyk waren het alle zeeschepen, en moet men by het

getal begrypen de boeijaerts, slabbers , vischpinken en

haringbuizen , de vlaemsche marktschepen , de waelsche

kalk- en kolenschepen ; de gentsche, brusselsche en mochel-

sche bargiën en benden : van alle welke de beweging hier

des te levendiger moest zyn, dat onze haven hel middenpunt

was van den handel boven en beneden strooms. Het ware
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dan ook wel vruchteloos te beproeven eenc begrooting

onzer eigenlyke havenbeweging naer de opgaven van onzen

schryver optemaken. De voorgeving, dat de schepen hier

soms drie weken moesten blyven liggen, alvorens te kunnen

ontladen worden, laet zich zeer wel verklaren door deze

omstandigheid , dat de Engelschekaei en hel Kranenhoofd

de eenigste plaetsen waren , voor het lossen van zeeschepen

geschikt; want het Bierhoofd, de Berderen-Werf, de Hout-,

Steen- en Hooikaei, benevens de kaeijen langs de vlieten,

waren allen voor kleinere vaertuigen bestemd.

Houden wy hier een oogenblik stil, om het bevaerbare

gedeelte der Schelde in de XVI.« eeuw te aenschouwen.

Wat al leven en beweging moest er niet heerschen op onzen

stroom, op eene lengte van negen-en-vyftig mylen, van

Valencyn totaen Vlissingen? Inderdaed, het was niet alleen

op het gedeelte des strooms beneden Antwerpen, maer ook

op de bovenrivier, dat er een gedurig heen- en weêrvarcn

was, van vlaemsche marktschepen, waelsche kalk- en kool-

schepen. De bargiën, welke geregeld van hier afvoeren,

waren in bestemming naer Gent, Mechelen en Brussel.

Toen de vaert van Willebroeck in 1561 geopend werd.

behaelden onze schippers te Brussel, op die van Vilvoorde,

Zierikzee, Gorcum, Alkmaer en meer anderen, den prys

van het eerst en prachtigst aenkomen, en kregen daervoor

een zilveren schip, drie lammeren en twaelf potten rhyn-

schcn wyn (1). Zy hadden dertien bargiën en een groot getal

(1) Anlwcrpsch Chronykje, bladz. 59. Papebrochius , Annales Antv.,

Tom. III, pag. 8. De vaert werd op Vrydag 10 October plegliglyk

geopend en Zondags daerna , den 12.°, werden de pryzen uitgereikt.

DEEL IV. .24
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sloepen toegerust en met kostbaer gekleede bootsgezellen

bemand, die de lucht door het geluid van trompetten

en keteltrommen en allerlei muziekinstrumenten deden

weergalmen.

In hoeverre de antwerpsche reeders overigens aen de

zeevaert deelnamen, en de scheepsbouw er door werd

uitgebreid, daervan hebben wy geene bescheeden kunnen

vinden. Guicciardini bepaelt zich met te zeggen dat hier

schepen van allerlei soorten en vracht getimmerd werden.

De Engelschen dreven toch hunnen handel niet uitsluitend

met hunne eigen schepen, daer Gresham, in i558 eene

groote hoeveelheid oorlogsbehoeften te laden hebbende,

schreef : hier zyn thans vier goede schepen dezer stad

in lading voor Londen , en als die vertrokken zyn zal men

er in geen twee maenden meer dergelyke vinden.

Beschouwen wy thans onze zeevaert langs eene andere

zyde : degene der assuranciën.

Aen de ouden waren dezelve geheel onbekend. In het

roomsche regt vindt men er geen sporen van ; ook niet in

het wisbuische zeeregt, dat voor het grootste gedeelte

ook ons oud nederlandsch was. De Bruggelingen schynen

er de uitvinders van te zyn geweest; want wy hebben

gevonden , dat Robrecht van Bethunen , Graef van Vlaen-

deren, in 1310 te Brugge eene Kamer van Assuranciën

instelde, en derzelver regten en verpligtingen bepaelde,

benevens degene der kooplieden, die hunne goederen niet

alleen tegen zee-, maer ook tegen brand- en oorlogsgevaren

konden laten verzekeren (1).

(1) Chronyke van Vlaenderen, l.* Deel, bladz. 462.

1-
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liet oudste ambtelyke stuk, waarin men van assuranciën

vindt gewag gemaekt. is een plakkaert van Keizer Karel,
van 22 January 1549, waeruit blykt, dat die gemakkelyke
maniere om zich tegen zeeschade te beveiligen , hier toen

reeds in gebruik was; en Guicciardini bevestigt dit byzonder
met betrekking tot Antwerpen (l). Een ander plakkaert,

gegeven den 19.» July t551, maekt wel gewag van een
i
ge

voorschriften rakende de bodemery, de veraekering op den
bodemkiel of het hol des schips, op de goederen tegen de
zeeroovery; maer niet van de zeeassuranciën in het alge-

meen. Deze bleven echter in zwang en werden by de ver-

niaerde ordonancie van Philips II, van 51 October 1563, op
nieuw geregeld. De Hertog van Alva voorhebbende een
geheel nieuw zeeregt intevoeren , verbood voorloopig den
31." Maert 1568 alle assurancie zonder onderscheid. Maer
dewyl dit den koo[)handel zeer benadeelde, werd er in

October 1569 daerloe weder verlof gegeven; doch met
zooveel belemmerende bepalingen, dat de Antwerpenaers
er hunne ontevredenheid over betuigden, tot dat zy einde-

lyk op 20 January \ 570 van den geduchten landvoogd een

nieuw plakkaert verwierven (2).

De bedriegeryen , op het stuk van zeeassuranciën ge-

pleegd, werden hier voorbeeldelyk gestraft. Onze jaerboeken
halen daervan het volgende opmerkelyk voorbeeld aen :

een Genuëzer, makelaer in goederen, had eene kostbare

scheepslading tegen zeegevaer doen verzekeren ; doch had

(t) Groot Plakkaertboek van Holland en Zeeland, IV.» Deel , bladz.
1220; Guicciardini, Description de tout Ie Pau Bas, pag. 1C8.

(2) Boey, fVoordentolk van regtstermen, !.« Deel, bladz. 74-73.
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zich heimelyk mei den Kapitein verslaen, om het schip

in de nabuerschap der bestemde haven in den grond te

booren. Dit werd ook door dezen ten uitvoer gebragl;

maer na het opvisschen van eenige kisten , welke , volgens

gedane aengifte, fyn lynwaed moesten inhouden, kwam

het bedrog uit, alzoo men in deze kisten niets dan steenen,

lompen en turfgemul vond. Na gedaen onderzoek bleek,

dat de Genuëzer nog meer andere dergelyke schelmsche

streken had volvoerd, en zelfs daerdoor verscheidene

treffelyke kooplieden ten gronde geruïneerd. Hy werd dan

aengeliouden , en zyn proces was spoedig gemaekt : den

0.» November 1570, des middags, werd hy op de Meir,

regt over de Beurs, ten spiegel van alle bedriegers, aeu

eene halve galg gehangen. De Prokureur-Generael was

van Brussel gekomen, ara de doodstraf ten uilvoer Ie

doen brengen (1).

De bepalingen op het stuk der zeeassuranciên werden

in onze Rechten ende Cosiumen opgenomen , en , onder Titel

LIV, gezamenllyk met degenen van weddingen en spel

begrepen. Uit het {• artikel blykt dat de assuranciën

van ouds bestanden : « Men is, luidt het, nae de coslume

« ende usanlie deser Stadt ghewoonlijck contracten van

» asseurantien oft verseeckeringhen op schepen oft coop-

» manschappen ter zee, ende te lande te maecken, ende

» recht daer op te doen. »

Na het bouwen der nieuwe Beurs, werd er den 17.» Oc-

lober 1538 een reglement op het houden derzelvo van

i\) Papebrochius, Annales Antverp. , Tom. III , pag. 192; Antwerpsch

Chronykjc, bladz. 224

/"
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stadswege afgekondigd. Dit reglement werd op 17 October
iUZ vernieuwd en door verscheidene byvo^sels versterkt.
De vergadering der kooplieden op deze Beurs was des
avonds. De Engelschen, dieeene byzondere Beurs in 1515
voor hunne natie hadden doen bouwen in de straet thans
nog Engelschb Beürs genaettid, kwamen daer 's morgen»
en 's namiddags byeen om over koopmanschap te handelen
Maer de zaken in wissels en geldleeningen werden uitslui-
telyk door de makelaers op de Nieuwe Beurs gedreven.
Aldaer vergaderde men ten elf ure en 's namiddags ten zes.
en dat in zoo groot getal, dat men soms lol vyf duizend
kooplieden, kapiteins en makelaers by elkander aentrof. Wat
gewoel en gedrang daer alsdan heerschte. is ligter te beseffen
dan te beschryven. . Men hoort er een verward geruisch
. van alle talen, zegt Daniel Rogiere (1), men ziet er eeiie
. bonte mengeling van allerlei kleederdragten; in een
. woord de Beurs van Antwerpen scheen eene kleine wereld
» te zyn, in welke zich al de deelen der groole vereenigd
» bevonden. Nochtans heerschte de beste orde te midden
. eener oogschynlyke wanorde : elke natie had hare

Jt\T^^Z^T °f
''"^'^ '"' ^"'«""«'e'' (Albirmntanus) schr,-ver van verscheiden latynsche dichtstukjes, door Sweerlius in «„o

?hT,V L ''.f^wapen, en op den grooten toevloed o« de Beurs(bladz. 36 en 42). Sprekende van den fabelachligen oolZ^TZhanden in ons wapen afgebeeld , zegt h, :

«««•'•Prong der

NoH puto commoto» tali ratione fuUte
Qui primum clypeis haec poiuere suit

:

Sedguia mlla diu ,oUt urbs. aut firma manere
Mwntbuê. et firma ni lueare manu :

Htu puto prudenles moto, ratione, coruKis
Inaererent clypeis moenia cum manibm.
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stadswege afgekondigd. Dit reglement werd op 17 Octoher
4S43 vernieuwd en door verscheidene byvoegsels versterkt.
De vergadering der kooplieden op deze Beurs was des
avonds. De Engelschen, dieeene byzondere Beurs in 1515
voor hunne natie hadden doen bouwen in de straet thans
nog Engelsche Beuus genaemd, kwamen daer 's morgens
en 's namiddags byeen om over koopmanschap te handelen
Maer de zaken in wissels en geldleeningen werden uitslui-
telyk door de makelaers op de Nieuwe Belrs gedreven.
Aldaer vergaderde men ten elf ure en 's namiddags ten zes.
en dat in zoo groot getal, dat men soms tol vyf duizend
kooplieden, kapiteins en makelaers by elkander aentrof. Wat
gewoel en gedrang daer alsdan heerschte, is Jigtcr te beseffen
dan te beschryven. . Men hoort er een verward geruisch
» van alle talen, zegt Daniel Rogiers (I), men ziet er eeiic
» bonte mengeling van allerlei klecderdraglen; in een
» woord de Beurs van Antwerpen scheen eene kleine wereld
» ie zyn, in welke zich al de deelen der groole vereenL-d
» bevonden. Nochtans heerschte de beste orde te midden
. eener oogschynlyke wanorde : elke natie had haio

(I) Daniel Rogiers of Roger, een Witlenberger (Alhim„„i„nus) schrvver van verscheiden latynscbe dichtstukjes, door Sweerüu „ t

w

SThettiir''" '"'«^"'""*"
=
"""^'^'' "P Aotwe.,;„sVoo

.,„^!\ •
^" ^^P'''^'"^"'''-' '=»» den fabelachligen oorsnion- dosbanden m ons wapen afgebeeld, zegt hy :

°

Non puto commotos tali ratione fuisse

,

Qui p,-imum elypeis haec posuere suis
Sedquia mlla diu solet urbs, aut firma mmcr-
Moemlms, et firma ni tueare manu :

Hac puto prudentes motos ratione, coniseis
Imererent elypeis moenia e<im manibus.
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stadswege afgekondigd. Dit reglement werd op 17 October

•1543 vernieuwd en door verscheidene byvoegseis versterkt.

De vergadering der kooplieden op deze Beurs was des

avonds. De Elngelschen, dieeene byzondere Beurs in i 51

5

voor hunne natie hadden doen bouwen in de straet thans

nog Engelschb Beurs genaetod, kwamen daer 's morgens

en 's namiddags byeen om over koopmanschap te handelen.

Maer de zaken in wissels en geldleeningen werden uilslui-

telyk door de makelaers op de Nieuwe Belrs gedreven.

Aldaer vergaderde men ten elf ure en 's namiddags ten zes,

en dat in zoo groot getal , dat men soms tot vyf duizend

kooplieden, kapiteins en makelaers by elkander aentrof. Wat
gewoel en gedrang daer alsdan heerschte, is ligter te beseffen

dan te beschryven. « Men hoort er een verward geruisch

» van alle talen, zegt Daniel Rogiei-s (I), men ziet er eene

» bonte mengeling van allerlei kleederdragten; in een

» woord de Beurs van Antwerpen scheen eene kleine wereld

» te zyn, in welke zich al de deelen der groote vereenigd

» bevonden. Nochtans heerschte de beste orde te midden
i> eener oogschynlyke wanorde : elke natie had hare

(i) Daniel Rogiers of Roger, een Witlenberger (AlUmontanus) schry-
ver van verscheiden latynsche dichtstukjes , door Sweerlius in zyne
Monumenta Sepulcralia opgenomen : namelyk op Antwerpens groot-
heid; op het Stadswapen, en op den grooten toevloed op de Beurs
(bladz. 36 en 42). Sprekende van den fabelacbligen oorsprong der
banden in ons wapen afgebeeld, zegt by :

Non puto commotos tali ratione fuisse,

Qui primum clypeis haec posuere suis :

Sed quia nulla diu solet urbs, aut firma manere
Moenibtu, et firma ni tueare manu :

Hac puto prudentes motos ratione, coruseis

Insererent clypeis moenia cum manibus.
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» bestemde plaels ; de Engelschen stonden in het niiddeii

;

» regis op den voorgrond wandelden de Italianers eu

» Spanjaerden ; links de Franschen en Nederlanders : voor

j> aen de Duitschers en Oosterlingen, en van achter de

» Bourgondiërs, Hollanders en verdere noordsche natiën. »

Het is schier ongeloofelyk wat al schatten hier in een uer

tyds door handen gingen : eens kon de Facteur van Portu-

gael voorden Koning, zynen meester, drie millioenen gouden

kroonen ligten. Ëenen anderen keer, in 1556, kon de

Koning van Spanje i 40,000 gulden byeen krygen, alhoewel

men door ondervinding wist, dat de uitkeeringen niet

altyd op den verschenen termyn volgden (1). Maer onze

Beurs was ook de voornaemste geldmarkt van het vaste

land. Wy hebben reeds gezien (2) wat ontzaggelyke sommen

de vorslen by onze bankhuizen konden geligt krygen. Nog

een treffend bewys daervan vindt men in eene nota van

al de schulden welke de Koningin Maria van Engeland

te Antwerpen tusschen Mei 1560 en February 1561 te

betalen had (3), bedragende eene totale somma van 279,565

pond 10 schellingen, dat, volgens de berekening van Burgon,

ongeveer 2,790,000 pond sterling van onzen tyd zou

(1) Delpierre, Archives de la Flandre Occidentale, pag. 105. In

1564 was Philips op die 140,000 gulden er nog 112,000 schuldig.

(f) lll.« Deel, bladz. 322.

(3) J. W. Burgon , The life and times ofsir Thomas Gresham, vol. 1,

pag. 490, Appendix. De sommen zyn verdeeld als volgt : te vervallen in Mei

1560, £ 93,659.16.8; in Juny, X 10,706.—.—; in July £ 11,5U.—.—

;

in Augusty, £ 138,586.6.8; in February 1561, £4,393.6.8; maer hier

ontbreken jC 20,706.— .— om het opgegeven lotael te maken: dit is

vermoedelyk eene overslagen som; want eene misstelling van zooveel

cyfers is moeijelyk te veronderstellen. Men zie ter beroepen plaeise

verscheiden andere leeningen en betalingen.
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uitmaken, dat is nagenoeg 70 millioenen franken. Wat
moet intusschen de wisselbeweging met Engeland alleen niet

geweest zyn, als Gresham heeft aengeteekend, dal hy van
17 November 1558 tot 50 April 1562 eene totale som van
487,502 pond, 7 schell. had opgenomen (121,750,000
franken) en 578,289 pond, 16 schell. had betaeld?'Die
Jeeningen en betalingen gingen zoo maer gedurig : in July

1562, werd Gresham alweer in allen spoed naer Antwerpen
afgevaerdigd om de betaling te regelen van 240,525 pond,
18 schell., 2 deniers vlaemsch (1), welke de Koningin hier
aen verscheiden vreemde kooplieden schuldig was, en in

Augusty vervielen; met last om een gedeelte dier som
voor zes maenden tegen den ouden interest te verlengen.

Te Antwerpen werd wissel gehouden op de voornaemste
sleden van Italië, Duilschland, Frankryk en Engeland.
Guicciardini

, na de geriefelykheid van den wissel voor den
koophandel bestatigd te hebben , vaert hevig uit tegen het
misbruik, dat eenige der rykste kooplieden in den wissel
pleegden, die « by tyden groote sommen van penninghen
» oplichtende oft uytghevende op woecker, sonder eenighen

* noodt; gheweldichlijck ende schalckelijck maken, dat
»> het ghelt oft qualijck oft wel te krygen is, tot huer
« eyghen bate ende tot der ghem?ynten schade. »

Onze Florentyner is al even schuw van hetgeen de koop-
lieden depost noemden, en raaekt deze verrigting in regel
haer proces. « Zy heefen teghenwoordichlijck depost,
» (om de schandelijckheyt der daedt met den woorden

(I) Hel pond vlaerasch wordt in de originele bescheeden tot 22 schell.
6 deniers voor een pond sterling berekend.
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» ecriijck te maecken), zegt hy, als men yemanden een

» somme van penninghen gheeft, lot een wyle lijdis, op

» een vasten ende bescheeden prijs van interest, te welen

» twaelf ten hondert voor een jaer. » Guicciardini vindt

znlken interest buitensporig, en doet opmerken, dat Keizer

Karel denzelven in quade tyden had toegestaen. Wat zon

hy dan wel van Lazarus Tucher gezegd hebben, die in

1552, met tusshenkomst van Thomas Gresham, 10,000 pond

sterling (400,000 pond van heden) aen de Koningin van

Engeland leende voor zes maenden tegen 44 per cent in

't jaer (4)? Hy wil dat men den interest op zes of ten

hoogste op acht ten honderd bepale ; en aen dezen laetslen

prys kreeg Philips II, in 4569, geld van onze kooplieden,

namelyk van Paschen tot Baefmis (ruim een half jaer) aen

vier drie vierden ten honderd (2). Hy voegt daerby, dal

de edelen en de ryke kooplieden a desen handel van

» depost in verscheyden manieren ongherieffelijck , scha-

» delijck ende schoffierlijck » maekten; want by gebrek

van kapitalen bleven vele akkers onbebouwd, en het land

werd niet zoo ruim van koopgoederen voorzien als het wel

zou behoord hebben.

Hetgeen Guicciardini tegen de depostgevers schreef, hel

gemeene volk zeide hel van al de wisselaers zonder uilzon-

dering : volgens de getuigenis van Jan Impyn, die omtrent

het jaer 4540 leefde : « Aenghaenden wissele, zegt hy, is

» 't ghemeyn volck hier te lande seer auonluerlijck ende

(!) I. W. Burgon, The life and times of »•> Th. Gresham, vol, I,

pag. BO.

(2) Gachard, Rapport citè, pag. 321.
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» onverstandelijck
, roerende die tonghe leghen die coop-

I) lieden
, ende dat tot dien dat zij niet en welen , wat van

» wissele is, oft hoe dattet toegaet; ende makender af
» woekeraers ende argher dan Joden , dewelcke (namelyk
» de kooplieden) nochtans te prysen ende te loven zijn;

» want daer sonder (zonder den wissel) waert alzoe moghe-
» lijck comanschap te hanterne als te schepe connen varen
)i sonder watere. »

Deze Jan Impyn had in Spanje, Porlugael en Italië

gereisd. Te Venetië had hy twaelf jaer gewoond, had daer
het boekhouden geleerd, en was zelfs langen tyd boekhouder
geweest. Wegens zyne ervaring en bekwaemheid in dit vak
was hy te Antwerpen van de grootste handelshuizen gezocht,

die hem hadden aengemoedigd de venetiaensche manier van
boekhouden

, « met raed ende hulp van sekere experle ende
» wel geslyleerde mannen, » uitlegeven. De Keizer belastte

eene kommissie van kooplieden en andere persoonen met
het overzien van 's mans werk, die er een zeer gunstig verslag

over uilbraglen. Maer Jan Impyn middelerwyl overleden

zynde, werd de Maniere van boeckhouden door des schryvers

weduwe, Anna Swinlers, uitgegeven (4). De uitgeefsler

(1) Namelyk onder den titel van JVieuwe instructie ende bewys der
looffelycker consten des rekenhoecks , ende rekeninghe te hondene nae
dte italiaensche maniei-e.

.

. getranslateert met grooter diligentien uit die
ttaliaensche tale in onser spraken, duer Jan Ympyn Chi-istoffcls, coopman
van ontwerpen. De bibliotheek van Antwerpen bezit er een exemplaer
van (n.o 3694 van het Catalogus). Het is een foliant, gedrukt in gothische
letters. Aen het einde leest men : « Ghedruckt met gratie ende privilegie,

» in de vermaerde coopstadt van Antwerpen, ten versoecke ende aen-
» legghene van Anna Swinlers, der weduwen wylen Jan Ympyns,
» woonende in de voers. sladt van Antwerpen, by den Grooten Mert!

DEEL IV. 2g



194 VIERDE TYDVA&.

verklaerde in hare voorrede, dat haer niet onbewust was,

dat het boek als eene nieuwiglieid zoude gelasterd worden

;

n^er dat zy hetzelve niettemin met grooten kost en moeite

in het licht gaf, eensdeels om het publiek van nut te zyn

,

en andersdeels opdat de vruchten van haers mans arbeid

niet zouden verloren gaen.

Men vindt in dit boek zonderlinge gebruiken van den

handel hier ter stede in de XYI.® eeuw; want, alhoewel de

schryver zyn werk uit het italiaensch had overgezet, hy had

hetzelve nochtans voor den dienst zyner landgenooten

ingerigt en gewyzigd.

Omtrent het wettelyk echt of authentiek maken der koop-

mansboeken, in sommige steden van Italië in gebruik»

treedt onze schryver in belangryke byzonderheden ; maer

laet niet hooren, dat er hier iets dergelyks op dit stuk

bestond. Te Perrugia, by voorbeeld, waren de verordeningen

dienaengaende veel nauwzigtiger dan by ons hedendaegsch

wetboek van koophandel is bepaeld. Als daer namelyk een

koopman zynen boekhouder by sterfgeval of anderszins

veranderde, was hy gehouden zulks in regte te laten weten

en te boek te doen stellen; « welke costumen, zegt Impyn,

» grootelyck is te prysene; want het is te duchtene, dat

» men cooplieden vindt, die den rechten kerrewech niet

» en gaen : God betert. »

In een byzonder hoofdstuk maekt hy den lezer opmerk-

zaem op de veranderlykheid in de tydrekening , waerdoor

» in die Maeideryestrate, int huys ghenaempl den Pijnappel, duer Gillis

» Copyns van Diest, boeckprentere , int jaer ons Heeren ons Saiich-

» makers Jesu Gbristl als men schreeff, m. ccccc ende xliij, den xxvj

» dach Jolij. »
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in de schriften van dien tyd veel verwarring en moeijelyk-
heden ontstonden. Op het einde des boeks wyst hy op de
vele manieren, die, zoo het by hem heet, verschillend in

den millesimo of het jaertal gehouden worden ; « maer,
» voegt hy er by, hier aenne cleeft luttel, hoe men den
» millesimum houdt, als een yeghelyck betalen wilt tghene
1» dat hy schuldich is, ende hem eerlyck ende regtveerdelyck

» houdt. » De jaertelling begon toen hier te Paschen of
op den Goeden Vrydag, en was gevolgenllyk zeer veran-
derlyk. Onze schryver keurt dit te regt af, en wil dat men
de jaertelling begint op 1 Maert , gelyk de Venetianen , of
met Kersmis, naer den styl der Roomsche Kerk. Hy zegt,

dat men in deze landen , in Frankryk en in Engeland zeer
slecht en onbescheedelyk de rekenboeken hield , en klaegt
over het bedrog, dat er dagelyks werd in gevonden. Hy
pryst de Spanjaerden en Venetianen , wegens hun klaer en
beredeneerd boekhouden; alsmede de Duitschers, die het
van de Italianers geleerd hadden.

Tot dusverre dit vak der koopmanswetenschap ; hetgeen
wy er van komen te zeggen, bewyst, dat de kunst van het
boekhouden al vroeg te Antwerpen is beoefend geweest.

Eene byzondere speculatie, bestaende in het oprigten van
loteryen, die ten doel hadden gelden te verzamelen, om
groote buitenlandsche reizen te bekostigen , was hier toen
in gebruik en vond algemeen byval. Om zulk eene lotery

intestellen was de toestemming van het landbestuer van
noode. De te verloten voorwerpen bestonden in gouden en
zilveren juweelen, welke gedurende eenige weken vóór
de trekking werden ten toon gesteld. In September 1565
werd er in de Hochslettersstraet zulk eene lotery opgerigt.
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ten behoeve van Frans Alewyer, die voornemens was

Turkyë, Syrië, Egypte, Perzië en andere oostersche landen

te bezoeken. Bertryn (1) getuigt, dat deze iotery zeer ryk

was; dit is zeer gelooflyk, daer zy de begeerlykheid der

dieven derwyze bekoorde, dat deze, de verzoeking niet

kunnende wederstaen, op zekeren nacht met geweld in

huis braken, en al de kleinodiën wegroofden.

Alhoewel de geneigdheid der inwooners hen meestendeel

tot den koophandel aendreef , werden er echter ook eenige

takken van nyverheid beoefend. Omtrent het jaer 1^1

waren hier glasblazeryen opgekomen ; en de kunst van

op glas te schilderen was in vollen bloei.

Wy hebben gezien, dat hier reeds van in i 41 5 tapytwevers

bestonden : deze kregen in 1544 een nieuw reglement, en

sommige schryvers hebben daerom gemeend, dat deze

nyverheid toen eerst is opgekomen; maer dit is slechts

waer van de italiaensche linnen stoffen, en van het ver-

vaerdigen van duitsche wapens (2).

Men vond hier bovendien fabrieken van allerlei wollen

en zyden lakens, zoo als fluweel, satyn, damast, kar-

mezyn, taffe; men maekte hier fusteinen, lederwerken,

verguldsels en verwen ; benevens allerlei kramery van

goud, zil'iltr, zyde, garen en wol. Zelfs werd hier uit

zydewormen zyde geteeld ; doch in te geringe hoeveelheid

,

om by degene der uit Italië ingevoerde zyde in aenmer-

king te kunnen komen (3).

%

(1) Chronyke van Antwerpetiy Hs., fol. 145.

(2) Gramaye, /éntverpia, pag. 95.

(5) Guicciardioi , Descriptum, pag. 114.

VYFDE HOOFDSTUK. 197

Koning heeft in de archieven van Haarlem gevonden , dat

het papier, hetwelk men daer voorheen op het Stadhuis

gebruikte, uit Antwerpen kwam. Inderdaed in de XV.^ eeuw

had Holland nog geen papiermolens : het moest zich in

Braband en voornamelyk te Antwerpen van het noodige

papier komen voorzien. In hoeverre dit echter van ons

eigen of van vreemd fabriek was, ware moeijelyk te raden :

het kan ook wel op onze jaermarkten geweest zyn, dat men
de aenkoopen grootendeels kwam doen. Wy hebben reeds

gezien (1) dat dit artikel in het begin der XV.® eeuw hier

uit Troyes, in Frankryk, werd te koop gebragt, en dat

ons Magistraet het aldaer deed vervaerdigen. Guicciardini

noemt het artikel ook niet onder onze nyverheidstakken.

Eene nyverheid, welke in onzen tyd eene der voornaemste

van Gent moest worden , degene der hoveniers-bloemisten

,

was toen te Antwerpen reeds opgekomen , en stond in geen

klein aenzien; althans schynt dit te blyken uit de Origines

van Goropius fiecanus. In de opdragt van dit zonderlinge

boek weidt hy uit over den smaek der Antwerpenaren

voor planten en zeldzaemheden uit het groeijend ryk.

Behalve de suikerrafiinaderyen , van welke wy bereids

gewag gemaekt hebben, had men hier ook zout- en

zeepziederyen , vermiljoenfabrieken en metaelgieteryen

;

onder deze laetsten was er eene, in welke zware stukken

geschut werden vervaerdigd.

De andere meer gemeener ambachten, welke van ouds

in byzondere corporatiën waren vereenigd , waren in even-

redigheid der bevolking merkelyk toegenomen. Gramaye

(i) II.* Deel, bladz. 350.
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en Gnicciardini geven beiden eene optelling van de voor-

naemste. De cyfertallen van den eersten hebben betrekking

tot het jaer 1564, degene van den anderen tot dat van 1560,

of daer omtrent; maer de eeneu en anderen verschillen

in eenige opzigten. Wy hebben ze hier in eene tafel ver-

eenjgd , ten einde men ze beter zoude kunnen vergelyken :

Ambachten. 1 560. i 564

.

Bakkers . . 169 165

Vleeschhouwers 78 72

Zeevischverkoopers .... 75 )

Riviervischverkoopers. . . 17 )

Kleermakers 594 ?

Chirurgyns )

Goudsmeden 124 ?

Brouwers T 200

Schilders '

'j 300 500
Beeldhouwers )

£ene eerste algemeene aenmerking omtrent deze cyfer-

tallen Ie maken, is dat degene van Gramaye eene vermin-

dering aenduiden ; maer dewyl noch hy, noch Gnicciardini

stellige statistische opgaven schynt te hebben gehad , kan

men daeruit niets afleiden; des te minder, dat er nog

geen onlusten van belang de bevolking op het denkbeeld

van verhuizing waren komen brengen.

Hoogst opmerkelyk is het getal der kleermakers, ver-

geleken by dat der bakkers ; maer onder de eersten waren

ook begrepen de kous- en broekmakers, mitsgaders de

vrouwenkleérmakers. Van deze broekmakers wordt hier
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eenen gildenpenning medegedeeld. Op de voorzyde ziet men
de H. Catharina met het rad en het zwaerd, de werktuigen

harer marteldood, benevens de letters S. K. (Sinte Katryn).

Op de keerzyde, binnen eenen krans, bevindt zich een
gekroond staketsel of spanraem, waer boven het antwerpsch
handje tusschen het jaertal 1563.

Het ambacht der brouwers was insgelyks zeer talryk.

Gnicciardini telt er twee honderd, welke zoowel voor de
consumtie der stad als degene van het binnenland brouw-
den. Ons garstebier genoot toen eene verdiende befaemd-
heid : « Anno 1541, den 27.» October, zegt onze Hs.

» chronyk, begon men sterk bier te brouwen, dat men
» dolle knol noemde, omdat het meer dan al ander tot

» dan toe bekend naer het hoofd liep. »

Het ryke gild der goudsmeden, telde behalve de 124
bazen, die goud en zilver bewerkten, ook de diamantstekers,

-snyders en -sippers. Een edict van Keizer Karel van 13
April 1531, had geboden, dat de zonen der bazen allen

anderen adspirant naer de meesterschap zouden voorgaen,
en dat de weduwe van eenen goudsmidsbaes haren aflyvigen

man mogt opvolgen, om het ambacht voorttezetten.

In de boeken van het antwerpsche ambacht, van 1564
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tot 1594, vindt men, dat men jaerlyks op S. Loykensdag,

van wege de Dekens der goudsmeden, aen iederen gast

of leerling, toen jon^ heere genaemd, eenen penning gaf,

om eene schotel rystpap van de Kamer van het ambacht

te kunnen gaen halen (1).

Geen onzer beide schryvers maekt gewag van het

ambacht der Kruijers. Hetzelve was echter by magie : en

dit laet zich begrypen in eene zoo bedryvige koopstad

als de onze. Wy geven hier eenen penning van dit gild :

op de voorzyde ziet men den Aposlel Andreas, met deszelfs

naem in 't randschrift (2), en op de keerzyde eenen kruiwagen,

van den vorm en gedaenle toen in gebruik; en daer rondom

de woorden : ghemaeckt . int . iaer . van . 1546 (5).

De Metselaers, Steenhouwers, Leidekkers en Kassyders

vormden gezamenllyk eene enkele corporatie onder de bena-

ming van Ambacht der Vier Geeroonden , van hetwelk hier

insgelyks een penning wordt gegeven : op de voorzyde

staen in het randschrift de namen van de drie eersten der Vier

1 !

(1) Van Orden, Bydragen tot de Penningkïmde , bladz. Si.

(2) Men vindt ze met en zonder ingestempelde P.

(3) Van Orden, Bydragen, bladz. 49.
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Gekroonden : clavdyn . nycostratvn . simphoiuanvn ; en op

op de keerzyde degene des vierde : castorivm . de . vier

ühecroonde . 1546. Op de beide zyden zyn ook Metselaers-

en Steenhouwers-gereedschappen afgebeeld.

Het oude hoofdambacht der Merceniers eii Kramers

wordt ook by geen onzer twee schryvers in hunne optel-

lingen vermeld. Guicciardini vergenoegt zich met te zeggen,

dat zy de magligste van rykdom waren. Wy hebben hier van

dit ambacht almede eenen penning ingevoegd : op de eene
*

zyde ziet men eenen Bisschop in zynen zetel zitten , met het

randschrift sanctvs nicolavs, patroon en beschermheilige

van het ambacht; op de keerzyde staet een paer schalen

in evenwigt, tusschen het jaertal 1544, en daer rondom
de woorden : kent v selven en aensiet (het) ende.

26DEEL IV.
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In dit ambacht waren begrepen alle kooplieden, kunste-

naers en ambachtslieden, die gouden, zilveren en zyden

laken , wollen en anderen doek uitsneden ; en allerlei

dingen met maet en gewicht van de kleine waeg verkochten.

Dit laet genoegzaem vermoeden dat de Merceniers zoo wel

in getal als rykdom de magtigste der zeven-en-twintig

corporatiën van dien aerd moesten zyn.

Dat de groote bloei van Antwerpens handel en nyver-

heid op het aengroeijen der bevolking natuerlyk invloed

had, zal wel geen betoog behoeven. Zoo als wy hebben

gezien, was de bevolking in 4526 tot 87,850 zielen geste-

gen (1), en nadien was zy nog merkelyk aengegroeid :

Guicciardini verhaelt, dat hy nieuwsgierig was geweest,

om te onderzoeken, hoeveel mannen er wel in de stad

waren , in slaet om de wapens te dragen ; en dat hy eerst

vond, dat het vrouwvolk talryker was dan de persoonen

der andere kunne; vervolgens dat hier vele geestelyken

en eene onnoemelyke menigte kinderen woonden.

Onze schryver zegt niet, hoe hy te werk ging, om de

bevolking te tellen; maer de vrouwen, kinderen, ouderlingen

en geestelyken aftrekkende, en slechts de persoonen van

achttien tot zestig jaren nemende, vond hy omtrent

15,000 weerbare mannen, op de honderd duizend, welke

hem de opsomming der gansche bevolking had geleverd.

Scribanius verhaelt, en dit is zeer geloofelyk, dat de

stad nimmer drukker bezocht werd, dan tusschen de

jaren 1556 en 1577, en dat er binnen de kuipe meer dan

honderd duizend menschen woonden : ten bewyze daervan

(1) Zie ons UI.* Deel, bladz. 441 eu 443.
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geeft hy uit een oud register de volgende optelling, welke

in 1568 had plaets gehad :

In de 1.'' wyk vond men 6,239 hoofden»

2.*» 5,929 9

3.« 6,124 »

4.* 6,512 »

5.' 5,218 »

6.' 5,810 »

?.• 9,627 n

8.« 6,943 »

9.« 7,419 ))

» 10.« 7,529 »

» i\.^ » 11' 7,234 »

m 12.« » 7,164 B

» 15.* » 8,248 B

Totael 89,996 »

Uier woonende vreemdelingen 14,985 »

Algemeen totael 104,981 »

By deze optelling zyn niet begrepen de matroozen op

de schepen, noch de reizigers in de logementen, noch de

bevolking buiten de kuipe, dat is degene der voorsteden.

Scribanius brengt deze laetsten op 50,000 zielen ; maer wy

bekennen zulks bezwaerlyk te kunnen gelooven : eensdeels

omdat dit getal buiten alle evenredigheid is met dat van

de bevolking der binnenstad, en andersdeels omdat er

geen sporen bestaen, dat de voorsteden voorheen uitge-

strekter waren eu sterker met huizen betimmerd zyu

geweest dan tegenwoordig.
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Het is wel waer, dat in 1557, toen de parochianen

van het Kiel, waer thans nauwelyks honderd wooningen

bestaen , den pauselyken Nuncius verzochten om eene kerk

te mogen bouwen , zy zeiden dat er over de vier duizend

ingezetenen woonden ; ook S. Willebrords had reeds van in

den aenvang der XIV.® eeuw eene parochiekerk, dal mede

eene aenzienlyke bevolking laet veronderstellen ; maer deze

bewyzen, welke men zou kunnen doen gelden, om hel

cyferlal van Scribanius aen de bevolking der voorsteden

gegeven, te wettigen en te staven, zyn onzes inziens zoo

doorslaende niet.

Dat er vooreerst vier duizend ingezetenen op het Kiel

woonden, willen wy aennemen. In den aenvang van ons

werk hebben wy reeds gezien, dat dit gedeelte der buiten-

kuipe mogelyk de oudste bewoonde streek der stad is

geweest. Vóór dat het Karthuizersklooster vernietigd en

het kasteel gebouwd was, kon de bevolking dier aloude

heerlykheid zonder moeite bestaen en zelfs aengroeijen.

Het aeuleggen van het kasteel, dat een goed gedeelte

van het grondgebied van het Kiel innam, was voor het-

zelve de genadeslag : vele huizen en windmolens werden

afgebroken; vele moestuinen en speelhoven werden ver-

nield. De bevolking, in stede van meer zuidwaerts te

gaen woonen, verspreidde zich in de Markgravelei , welke

uitgestrekte erve eenige jaren te voren door Gilbert van

Schoonbeke was verkaveld geworden.

S. Willebrords was van in de XIV.® eeuw eene parochie

;

ja, maer deze parochie vervatte aenvankelyk een groot

gedeelte dergene van S. Jacobs, en strekte zich noordwaerts

uit tot aen Dambrugge. Toen S. Jacobskerk tot den rang

VYFDE HOOFDSTUK. 205

van parochie werd verheven, geschiedde zulks tot gerieve

van de inwooners der binnenkuipe; en het blykt niet,

dat deze maetregel genomen werd wegens de overbevol-

king van S. Willebrordsparochie. Het is integendeel zeer

opmerkelyk, dat er tot in de XVII.® eeuw geen nieuwe

parochie buiten de stad gesticht werd; terwyl men
er ten minste drie of vier zou hebben mogen aenleggen

,

indien er werkelyk vyftig duizend zielen in onze voor-

steden hadden gewoond.

Eindelyk in 1617 werd eene nieuwe optelling gedaen,

en er werden 9694 huizen binnenkuips bevonden, welke

vergeleken by degene van 1526, alswanneer men hier

8785 huizen telde, eene vermeerdering bestatigt van

909 huizen. Men zegge niet, dat deze vermeerdering voor

de buiten kuipe geldt; want het tegendeel laet zich ligt

bevroeden. De haerdtelling van 1526 bewyst inderdaed,

dat er toen 7943 huizen binnen de kuipe bestonden, en

slechts 777 buiten de vesten. Nu , wanneer men dit laetste

cyfertal by dat van 909 voegt, bekomt men een totael

van 1686 haersteden; en hoe zal men vyftig duizend men-

schen in zulk een gering getal wooningen doen huisvesten

,

anders dan met voor elke woonstede dertig inwooners

te rekenen ? Eene stelling die met de eenvoudigste grond-

regels der statistiek zou strydig zyn. Zelfs kan men niet

veronderstellen , dat er gedurende de beroerten der

XVI.* eeuw, en het beleg der stad door den Prins van

Parma, vele huizen der voorsteden zouden verbrand of

verwoest zyn geworden ; want onze jaerboeken melden

niets dergelyks.

Wy zyn dierhalve geneigd te gelooven, dat Scribanius
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by zyne opgave van de bevolking der voorsteden, eene

overdreven raming gedaen heeft , of dat het eene schryf- of

drukfout geldt; of dat de suburbia niet in den eigenlyken

zin van het woord moeten verstaen worden. Inderdaed»

de schryver voegt er de aenmerking by : dat die buiten

woonden het burgerregt hadden , even als degenen die in

de stad zelve geboren waren. Dit getal vervat dan onzes

inziens ook degenen die de hoedanigheid van buitenpoor-

fers hadden ; en deze waren verspreid in andere steden en

landen, waer zy, mits betaling van eenen Carolusgulden

's jaers, hun poortersregt genoten (1). Willems meende

dat er het geheele grondgebied der jurisdictie buiten

de stad moet by verstaen worden (2). Hoe het zy, zeer

waerschynlyk zal men deze bevolking op 10,000 zielen

moeten stellen, en dan zou de vaste bevolking onzer

stad, tydens haren grootsten bloei, op hoogstens liO of

115,000 zielen mogen worden gerekend. Daerby voegende

de reizende of vlottende bevolking, welke gewoonlyk 10

of 15,000 zielen kan zyn geweest, komt men tot een totael

van 120 of 130,000 zielen; doch in den tyd der jaer-

markten kan dit totael soms wel tot 150,000 of meer-

der zyn gegaen.

Het cyferlal van 200,000 zielen , hetwelk sommigen voor

de bevolking onzer stad gedurende de jaren 1549-1561

(1) Rechten en Costumen, Titel XXXVIII. Vergelyk daermede Titel

XXXVI, van de Binnenpóorters.

(2) Mengelingen van vaderlandschen inhoud, bladz. 284. Doch de
meening van Willems kan met het gezegde van Scribanius niet samen-
staen : de bewooners der jurisdictie, buiten de vryheid, hadden uit

krachte hunner woonst het poortersregt niet.

Il
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daerstellen, is dus, als gansch onbewezen en onwaerschyn-
lyk, niet aentenemen. Hoe zou men dit cyferlal daeren-
boven kunnen bewyzen? Tafels van geboorten, huwelyken,
sterfgevallen, in een woord alles wat tot het wettelyk
bestaligen van den burgerlyken stand der persoouen be-
hoort, was nog onbekend. Eerst in 1568, krachtens een
bevel der kerkvergadering van Trente, begon men in de
parochiën doopregisters te houden; maer men beseft
genoegzaem, dat men daer aenvankelyk zeer slordig
mede te werk ging.

Zoodanig was zelfs de verwarring in het stuk der
geboorten geweest, dat het Magistraet een zoo vreemd
als aenstootelyk misbruik had moeien te keer gaen. Dit
misbruik, hetwelk algemeen in zwang was, bestond hierin,
dat men weddingen aenging, dat zulke of zulke zwangere
vrouw eenen jongen of meisje zoude ter wereld brengen.
Het gevolg daervan was geweest, dat vele arme wyven hare
kinderen verwisselden of verborgen , met gevaer van ze
zonder doopsel te zien omkomen , wanneer de wedding
tegen hare belangen uitviel. Er was dierhalve in 1545 gebo-
den en uitgeroepen

, dat zulke weddingen , als uit een oneer-
lyk verdrag ontstaen zynde, geen regt zouden bekomen.
Ten slotte dezes hoofdstuks zy hier aengemerkt, dat de

handelsmagt van Antwerpen op den toestand van al de
Nederlanden had teruggewerkt, en eenen weldadigen invloed
op denzelven had gehad : de betrekkingen tusschen de ge-
westen waren gestadig vermeerderd ; de veiligheid en de ver-
betering der openbare wegen, en de goede policie, welke
overal heerschte, hadden aen de natie eene buitengewoone
veerkracht gegeven. Hoogmoedig op haren hier te lande

y.
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geboren en waerlyk nederlandschgezinden vorst, die veel

meer geldelyken onderstand uit zyne belgische provinciën,

dan uit de goudmynen zyner amerikaensche bezittingen

haelde, en door geheel Europa wegens zyne wapenen

was gevreesd , stond onze door Frankryk en Spanje benyde

natie, onder Rarel V en onder zynen zoon, op zulk eenen

hoogen trap van luister en aenzien, dat zy korts daerna

Philips II met al zyne magt dorst hel hoofd bieden,

zoo als wy weldra zullen gaen zien.

.)

ZESDE HOOFDSTCK.

Vooringenomenheid tegen de kloosterorden. — Oorlog der S. Michiels-
beeren tegen den Bisschop van Luik. — Verhuizing der Celie-
broeders. — Voorregteu hun toegekend. — Twist der Beggaerden
met de Minderbroeders. — Generale Kapittelen der Minderbroeders.— De Lieve Vrouwbroeders komen in groote gunst. — Gedrukte
slaet van het Aelmoezenhuis van Peeter Pot. •— Vernieling van
het Karthuizersklooster. — Smeekschrift der Karthuizers door den
Raed afgewezen, en hunne verhuizing naer Lier. — S. Ignatius de
Loyola, stichter der Jesuietenorde , te Antwerpen. — Wederwaer-
digheden der Beggynen , Terzieken en Victorinnen. — Nieuwe kerk
van de Falconsnonnen.— Hervorming der Witte Zusters en Gasthuis-
nonnen. — S. Andrieskerk tot vyfde parochie ingewyd. — Nieuwe
S. Willebrordskerk gebouwd. — Kapelle op het Kiel gesticht en
vernietigd. — Nieuwe Gods- en Weeshuizen te Antwerpen gesticht.

Het is een allezins opmerkelyk verschynsel , dat men , na
de vernietiging der Saksische Augustyners te Antwerpen

,

geen nieuwe mans- of vrouwenkloosters meer heeft zien

opkomen. Wel waren er, na den togt van Marten van

Rossem
, eenige vrouwen-congregatiën , wier kloosters ver-

nield waren geworden , zich binnen de stad komen neder-

zetten, met name de Beggynen en Victorinnen; maer dit

was eigentlyk eene verhuizing van de buiten- naer de
binnenkuipe; en de Karthuizers, die zich in hetzelfde geval

bevonden, gingen zich elders vestigen. Dat meer is, men
vindt nergens , dat er poogingen werden gedaen, om nieuwe

kloostergemeenten binnen de stad te brengen; hetzy dat

men door de eischen en aenmatigingen des Kapittels daer-

van werd afgeschrikt , hetzy — en dit is wel het waerschyn-

lykste — dat de godsdienstyver onder de bevolking eene
DEEL IV. 27

:
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andere wending had gekregen : men hoorde hier van geene

nieuwe nonnen noch naoniken meer. De Reformatie was de

groote zaek, welker voortgang in de wereld ieders aendachl

gespannen hield ; de namen van Luther en Calvyn
, gedoemd

by de eenen, vereerd by de anderen, weergalmden met de

leeringen dezer beide hervormers door gansch Europa. Wat
wonder, dat men er zich mede bemoeide in eene stad gelyk

de onze, waer dagelyks zooveel duizende vreemdelingen

elkander ontmoeteden, en van welke velen hunne geneigd-

heid voor de Hervorming niet veibergden ; terwyl het

verkeer met die vreemdelingen op de godsdienstige be-

grippen onzer bevolking zynen invloed uitoefenende, de

bronnen, uit welke de kloostergemeenten tot dusverre haer

voedsel hadden geput, van lieverlede opdroogden; kortom,

dat de yvering voor de kloosters, wier wanordelykheden

maer al te zeer in het oog waren geloopen, tot lauwheid,

onverschilligheid, ja haet en afkeerigheid was overgegaen.

Dierhalve zullen wy in het onderhavige hoofdstuk slechts

te handelen hebben over eenige merkwaerdige verande-

ringen en wyzigingen, welke de bestaende kloostergemeenten

tot den tyd der religietroebelen in hunne wooning of inrig-

ting hebben ondergaen; maer vooreerst willen wy eens

in eenige nadere byzonderheden treden over den bitteren

stryd, welken de S. Michielsheeren in J5I9 tegen den Bis-

schop van Luik , of liever tegen Keizer Karel zelven voerden

,

wegens de benoeming van hunnen Abt, en waervan wy het

beknopt verhael hebben medegedeeld (1). Te midden der

twisten die toen vaek met en tusschen de kloostergestichten

(1) !• Deel, bladz. 578 en volgende.
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begonnen uittebreken, kon het aenstootelyk tooneel van
dien stryd niet anders dan tot den voortgang der ontlui-

kende hervorming medewerken; en daerom meenen wy
het belangryk genoeg om er een verhael van tè geven , zoo
als hetzelve door een tydgenoot is te boek gesteld, en dat

in eenige punten verschilt van hetgene wy ter beroepen

plaets daerover hebben aengestipt.

De Abt Stephanns van Thienen, ziek zynde, had met
toestemming van den Hove, eenen Coadjutor benoemd,
welken de abtdyheeren, na des Abts overlyden ook tot

zynen opvolger kozen. Middelerwyl dal zy naer Rome
hadden gezonden om de pauselyke bekrachtiging voor

hunne keuze te eriangen, had de Bisschop van Luik,

Erhardus van der Mark, de abtdy van Prins Karel ge-

kregen; en deze Prelaet zond ook naer Rome, om de
bekrachtiging zyner benoeming. De keuze der abtdyheeren

was reeds goedgekeurd; maer de brieven waren nog niet

bezegeld, en werden waerschynlyk ingehouden; want de

Bisschop poogde zich met geweld in het bezit der abtdy

te dringen : er kwamen Serjanlen van het Hof, die de

poorten van het klooster bezetteden , en al het goed der

kloosteriingen « wart gbdeyt sheeren tafele, d dat is, in

beslag genomen. Na dat de Serjanten vertrokken waren,

werden er van 's Hofs wege krygsknechten in het klooster

gezonden. De archiers bewaekten de poorten en deden

groeten overlast aen de moniken , hen streng bewarende,

en hun van wyn en levensmiddelen beroovende, om hen

door deze belegering tot onderwerping te dwingen. Maer
niets kon de moedige moniken, die toch in hun regt

waren, van hun besluit doen afzien; ja, zy verzamelden
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zooveel levensmiddelen als zy krygen konden, en gingen

zich op hunnen kerktoren verschansen, « ende boUewerckte»

» zeer wel de deuren. » Zoo hielden zy de belegering eenige

dagen vol tot dat inmiddels de Keizer zelf te Antwerpen

kwam en zich met de zaek bemoeide; en, volgens onzen

chronykschryver, was het met den vorst zelven dat de
moniken een verdrag troffen, by hetwelk deze toestemden

om den Bisschop voor drie of vier dagen tot Abt te

ontvangen; waerna de titularis van hunne keuze in de
abtdy zou terug komen; maer dat het klooster aen den
Bisschop 32,000 gulden eens zou betalen; hem daerenboven

eene lyfrente verzekerende (er wordt niet gezegd van welk
bedrag) en het bezit van het hof van Beerschot, dat onze

schryver een huisken heel (i).

Zoo eindigde na ruim twee jaren deze ergerniswekkende

twist. Komen wy nu bepaeldelyk tot het overzigt der veran-

deringen, welke eenige andere kloostersorden ondergingen,

en beschouwen wy in de eerste plaets de Cellebroeders.

Gelyk men zich zal herinneren , hadden deze van Hendrik
Suderman

, in het midden der XIV.' eeuw eene ruime erve

verkregen, welke zich uitstrekte tot tegen de Korte Nieuw-
»traet; zy woonden by gevolg in een van de byzonderste,

schoonste en volkrykste wyken van de stad. In i493 hadden
zy zelfs op hunne erve eene kapelle gebouwd. Onder veel

betrekkingen leverde dit groote zwarigheden op. De

I
(1) Die excellente Chronike «in Haenderen, fol. ix verso van het

appendix. De schryver Andries de Smet, welken wy reeds (II I.« Deel.
bla<k. 497) genoemd hebben, woonde te Brugge; maer kwam weleens
te Antwerpen, en heeft nog al veel over onze gebeurtenissen aen-
geteekend. Vergelyk Diercxsens, Antv. Chr, n, , T. lil, p. 324.

I'
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Alexianen immers waren dagelyks in aenraking met per-

soonen door pestkwalen, melaelschheid of andere besmet-

telyke ziekten aengedaen of aen dezelve gestorven, dat hen

echter niet verhinderde onder het volk te verkeeren, tot

groot gevaer voor de openbare gezondheid. De buren va»

het klooster hadden daerover meermalen vertoogen gedaen,

en het verlangen uitgedrukt, dat de moniken zich in eenige»

nog onbewoonden hoek der stad gingen vestigen. Dit

gevoelen werd algemeen door de burgery bygestemd, onder

welke zelfs kwade geruchten begonnen te loopen, die door

de vyanden der Cellebroeders yverig rondgeleurd en vaek

vergroot werden. Deze werden eindelyk beducht, dat de

zaek eene ernstige wending zoude nemen, en dat men
huns ondanks hen zoude dwingen te verhuizen. Dierhalve

vonden zy het geraedzaem hunne wooning goedschiks te

verlaten en naer eene andere uittezien.

Het geval wilde, dat er toen ten einde van de Lange

Nieuwstraet, tegen de Jesuskapelle, eene uitgestrekte erve

te koop was, die allezins voor eenen kloosterbouw geschikt

scheen. De koop werd in 1527 gesloten, onder goedkeuring

van Keizer Karel V, en op voorwaerde dat de broeders

hunne eerste erve zouden verdeelen, ten nutte van wereldlyke

persoonen; maer, vreemde zaek, twintig jaer daema dachten

onzeAlexianen nog aen geen verhuizen. Er bestond nochtans

meer dan eene reden, om hen daertoe te pramen; want,

buiten het gevaer van besmetting, beweert Valkenisse, « dat

» sij te veel waren in getal en het clooster te cleyn ; en dat

» hetzelve onvoorsien was van locht en hof om te ver-

» maeken de broeders die de sieken dagelyks frequenteer-

» den. » Dit kon zoo niet blyven duren; des te minder dat
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de Raed de verfraeijing der Ëijerenmarkt en de openbare

geriefelykheid in het oog had. De Cellebroeders kregen

dan ook van de Welhouderen bevel ten spoedigste naer

hunne gekochte erve te vertrekken, en hun oude eigen-

dommen te verkavelen.

Eerst in i547 werd aen dit bevel volkomen, nadat men
tot de verkooping en ontwyding van het oude gesticht

*8 Pauzen toestemming had verkr^en. Het is aen deze

vervreemding en verkaveling, dat de Vleminckxstraet in

i550 hare opkomst te danken had. Jan Vleminckx, Heere

van Wyneghera, en een voornaem dichter van dien tyd,

bouwde er een huis ; en van hem kreeg de straet den

naem, welken zy heeft behouden : hy overleed in 1565, en

werd in O. L. Vrouwekerk begraven.

De nieuwe kapelle der Cellebroeders werd den 8." July

1550 (Bertryn stelt 4548 en Valkenisse 1549) ingewyd (1).

De onkosten, welke zy tot het aenleggen van dit nieuwe

gesticht hadden gedaen, en degene van eene verhuizing

onafscheidelyk , hadden de Alexianen ondertusschen diep

in schulden gewikkeld. Daerby kwam nog de duerte van

levensmiddelen, waerdoor hun nood zoo drukkend werd,

dat eenige der broeders naer andere plaetsen moesten

worden gezonden , om er een bestaen te zoeken. Het ergste

van al was, dat men hun het begraven der lyken, by

hetwelk zy hunne voornaemste bestaenmiddelen vonden,

betwistte en zelfs ontnam. Daerom wendden zy zich tot

(1) Petrus Verulius heeft aengeteekend dat zy omtrent Baefmis 1548

in hun nieuw klooster trokken, en dat hunne kapelle den 8." July daerna

werd gewyd (Papebrochius , Annales Jntv., Tom. II, pag. 299),
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den Raed , smeekende ondersteuning en bescherming.

Deze liet den 21.° January 1558 eene ordonancie uitgaen

,

waerby omtrent de bemoeijingen der Alexianen het vol-

gende werd bepaeld, overeenkomstig het verslag der

Schepenen Klaes de Schermere en Jakob Houtappel.

Alle lyken, uitgenomen degene der Ambachten, moesten

door de Cellebroeders gedragen worden, wien tevens het

regt werd gegeven , om alleen by de uitvaerten te dienen

,

mits een bepaeld loon per dienenden broeder. Dit loon

was gesteld op een tot drie stuivers voor iederen broeder,

volgens dat het een manslyk, een vrouwenlyk, een klaeslyk

of een schellyk was (I). Voor kinderlyken, welke een man
alleen kon dragen, mogt men de hulp der Cellebroeders ont-

beeren. Persoonen aen de pest gestorven, moesten door de

Cellebroeders gekist en begraven worden , welke daervoor

te samen zestien stuivers kregen. De H. Geestkinderen

,

l fi

(1) Van de benamingen dier rangschikking in de lykdiensten hebben
wy de beieekenis niet kunnen vinden. Uit eene oorspronkelyke perka-
menten rolle van de helft der XVIII.« eeuw, uit S. Michielskloosler her-
komslig, vernemen wy slechts de onderlinge betrekking dietusschen
dezelve bestond. Het is een tarief der kerkregten welke men aldaer
voor elke klasse betaelde, namelyk : Choorlyck, swert of wit, 50 gulden.— Groot kerklyk, swert of wit, 24 g. (In de capellen is het 2 g. meer
in alle lycken). — Cleyn kercklyck met den aulaer behangen : swert,
^8g.

,
wil, 16 g. — Cleyn kercklyck sonder autaer behangen : swert

,

16 g., wil, i4 g., kinderen, 12 g. — Schellycken : besloten pand,
swert

, 14 g., wit , 12 g. , kinderen 10 g. : lichte pand , swert, 12 g. , wit

,

lOg., kinderen, 8 g., donckere ganck, swert, iO g., wit, 8 g., kinderen,
6 g. —. Vroüwltcken : donckere ganck , swert, 6 g. , wit, 5 g. , kinderen,
4 g. ,

op het kerckhof , swert , 4 g. , wit, 3 g. , kinderen , 2 g. — Claes-
LYCEEN, altyt op het kerckhof, swert, 2 g. , wit, 1 g., 10 si., kinderen,
ad libitum. De sinckingen betalen volle rechten, gelyck of het lycken
waren. Voor hel opsetten van het silver treckt men 6 g.

^
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dat is de armen van de H. Geesltafel levende, moesten

door de Cellebroeders om godswille begraven worden. Zy

waren verpligt ten allen tyde de zieken te dienen, mits

twee stuivers daegs en den kost. Eindelyk zy moesten

zorgen altoos een genoegzaem getal broeders voor de zieken

en de lykdiensten in hun klooster te hebben.

Deze moniken hadden in 1571 nog veel te lyden van

zekere kwaedwilligen , zoowel op straet als aen de deur van

hun klooster; sommigen werden zelfs met steenen geworpen

en doodelyk gekwetst. Maer de Raed nam deze allezins

nuttige kloosterlingen onder zyne bescherming, door zyne

ordonanciën van 26.» April. Ondanks de moeijelyke tydsom-

standigheden wisten zy dit zelfde jaer de middelen te

vinden, om hunne kapelle te herbouwen; Geeraert Des-

pommeraux, hun Provisor, legde er den eersten steen

van; de tweede werd gelegd door hun toenmaligen

Overste, Petrus Willemsens (1). Het is van dit klooster

dat de Cellebroedersstraet haren naem heeft behouden

;

de meeste huizen aldaer hoorden aen dit gesticht toe.

De Beggaerden hadden met moeijelykheden van eenen

anderen aerd te kampen. Wy hebben bereids verhaeld,

dat zy zich hadden onderworpen aen het Kapittel van

Zepperen, in het bisdom Luik, en dat de Paus dit in

1472 had goedgekeurd. Om de regeltucht was het hier

echter niet te doen geweest, maer wel om het gezag der

Minderbroeders te ontduiken. Deze lieten daerom hunne

ontwerpen van overheersching niet varen ; maer wachtten

(1) Diercxsens, Anverpia, ad A.«; Bertryn, Chronyke van Antwerpen,

Hs., fol. 45, 87, 89, 104 en i09.

,:

',
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naer eene gunstige gelegenheid, om hun regt tot gezag

over de Beggaerden te doen gelden.

De Penitentiebroeders waren dus op niets voorbedacht,

als op eenen Zaturdag, den 30.° July 1569, een Minder-

broeder, als Legaet van Paus Pius V, schier geheel

onverwacht in hun klooster verscheen. « Dese Legaet heeft

» gereformeert het Bogaerdecloester binnen Antwerpen

» ende gansch Brabant door, dat subject (onderworpen),

» makende de Minnebroeders ordine, ende die paters die

• hem rebel waren, ende het mandaet des Paus niet en

» wilden obedieren (gehoorzamen) heeft hy affgeset , ende

» eenen anderen oversten haer gestelt, doende een beloofte

» met gansch die andere religieuse, subyect voortaen te zyn

» den minister van de Minnebroers, waer door datter in

j» alle de steden grooten twist ende tweedracht quamp
» onder die Bogaerden ende borgers; want het noyt gesien

i en was, dat de Minnebroers tegen haer opstelden (\), »

Hoe hoog deze twist te Antwerpen liep, is ons niet

gebleken; maer de overheersching der Minderbroeders

had geen duer. Inderdaed , Pius V korts daerna gestorven

zynde, beriepen de Bogaerden zich over deze aenmatigingen

by zynen opvolger in den roomschen stoel ; en daer het uit

de eenparige getuigenis van den Bisschop, het Kapittel en

het Magistraet van Antwerpen ten volle bewezen werd,

dat de Penitenciebroeders van de Minderbroeders onaf-

hanglyk waren geweest, herriep Paus Gregorius XIII de

bulle zyns voorzaets, en verklaerde de Beggaerden in 1572
vry van alle onderwerping aen andere kloosterorden (2),

(1) Antwerpsch Chronykje, bladz. 195 en 196.

(2) Moens, Privilegia Tertiae Ordinis S. Francisci, pag. Ui,
DEEL IV. 28

]
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De Minderbroeders poogden nadien nooit meer, om de

anlwerpsche Beggaerden onder hun bedwang te krygen.

Gedurende de XVI.* eeuw hebben zy hier twee generale

kapittelen hunner orde gehouden : het eene in 1544, hel

andere in 1564. Omtrent het eerste heeft Bertryn (1) aen-

^teekend, dat er by die gelegenheid Dingsdags in de

Pinksterweek , « eene generale processie met den Heijlighen

» Sacramente seer devotelijck (werd gehouden) , daer alle

» de Minnebroeders medegingen, omtrent vijf hondert,

» ende daer wirt groote costelijkheijt van autaeren, lafe-

» reelen voor die huijsen getoont, om dat haren generael

» (die in O. L. Vrouwekerk de hoogmisse had gezongen)

» het H. Sacrament omdroeg. » Op het ander generael

kapittel zag men broeders uit Syrië en Griekenland, en

pater Puppyn, Guardiaen van Antwerpen, werd tot pro-

vincialen overste der orde in de Nederlanden gekozen (2).

De verdere wederwaerdigheden onzer Minderbroeders

gedurende de XVI.* eeuw, tot de tyden der godsdienst-

beroerten behoorende, en met dezelve in verband staende,

zullen daer verhaeld worden. Dit willen vry hier alleenlyk

nog aenstippen , dat het choor hunner kerk den 29." October

1570 gewyd werd door Ëgidius de Monte, Provinciael der

orde in Braband , en nieaw benoemde Bisschop van Deven-

ter (3). De spaensche maestro del campo, don Juan de

Mendoza, die in 1572 de stad Valencyn zoo wreedelyk liet

uitplnnderen, en den 3." January 1574 te Antwerpen door

{{) Chronyke van Antwerpen, Hs., foK 56.

(2) Antwerpsch Chronykje, bladz. 63.

(3) Diercxsens en Papebrochius, ad A.">.

>a
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een gemeen soldaet, anderen zeggen een lakei van Cham-

paigny. Gouverneur van Antwerpen , des nachts vermoord

werd, terwyl hy by eene vrouw stond te klappen, werd in

deze kerk begraven. De soldaet of lakei werd korts daema

openbaerlyk onthalsd (1).

Beschouwen wy nu de Lieve Vrouwbroeders , die zooveel

moeite hadden gehad, om zich in de stad nedertezetten,

en nu van dag tot dag meer de volksgenegenheid wonnen.

Wy hebben gezien , dat in de XV.' eeuw de Predikheeren

uitsluitelyk het regt bezaten, om voor het kollegie der

Schepenen misse te lezen. Volgens Sanderus werd hun dit

voorregt in 1538 afgenomen en aen de Lieve Vrouwbroeders^

gegeven, welke van dan af de kapellanen voor de dagelyk-

sche godsdienstoefening op het Stadhuis leverden. By d»

plegtige feestmalen, welke daer meermalen gegeven werden

,

werd de tafel door deze kapellanen gezegend , en was het

hun gegund deel aen den disch te nemen (2). Dit gebruik

werd bevestigd door de Ordonnancin Albertine^ welker

IX.** kapittel van Wtgaven geheel aen de misdienst op het

stadhuis rs toegewyd. Het klooster der Lieve Vrouwbroeders

ontving jaerlyks voor deze dienst honderd, en de broeder

celebrant, voor de kappe, vier-en-twintig gulden.

Wat aengaet de Predikheeren, wien in 1506 door het

Kapittel van O. L. Vrouwe verboden werd, het H. Sakra-

ment langs de Koepoortbrug omtedragen (om welke reden,

is onbekend), men vindt van hen slechts aengeteekend, dat

i

(1) Antiverpsch Chronylge , bladz. 253; Ph. de Kempenaere, Flaem-
sehe Kronyk, bladz. 126.

(2) Sanderus, Chorogr. S, coen. CarmeL
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zy den 3.» Febniary 1540 hunne nieuwe kerk begonnen te

bouwen. Dertig jaren werd aen dezen ruimen tempel ge-

wrocht; eerst in 1571 werd hy voltrokken en gewyd door

Godefridus van Mierlo» Bisschop van Haarlem; en korts

daerna werd in denzelfden tempel opgerigt het vermaerde

broederschap van O. L. Vrouwe van Victorie, ter gelegen-

heid van de overwinning door Don Juan van Oostenryk te

Lepante op de Turken bevochten (i).

Tot dusverre was het Aelmoezenhuis van Peeter Pot

onder het besluer der Cistercenzers, van de priory van S. Sal-

vator, in bloeijenden staet geweest; derwyze dat de weke-

lyksche uitdeelingen aen de armen, overeenkomstig den

wil der stichters, hadden kunnen blyven gedaen worden.

Maer in de laetste tyden was, ten gevolge van de gestadige

oorlogen, de toeloop der behoeftigen dermate aengegroeid,

dat het sticht buiten staet was, met de gewoone uitdeelin-

gen voorttegaen. Dierhalve wendden de kloosterlingen zich

in 1554 tot onzen Raed, verzoekende een getuigschrift van

de uitdeelingen, door hen gedurende de laetste jaren

gedaen , en van den beklagelyken staet , waertoe het Ael-

moezenhuis door die uitdeelingen vervallen was.

Veel moeite kostte het hun niet, om dit bewys van

hunnen yver en eerlykheid te erlangen. By hetzelve ver-

klaerden Burgemeesters , Schepenen en Raed , dat in den

tyd van den franschen oorlog zich wekelyks twee duizend

drie of vier honderd armen aenboden , aen ieder van welke

een pond brood werd uitgereikt, makende ongeveer tvnntig

(!)W. van Heysl. DTBoeck der Tyden, bladi. M6; Diercx8ens,

Jntverpia, ad A.*.

i
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veertelen tarwe ter weke. Onder deze armen hadden

ook hun aendeel twintig zinneloozen , vyftig verlatene

kinderen (publice prostituti pueri), twintig gevangenen,

achttien Gellebroeders en zestien Zwarte Zustei's. Daeren-

boven werd vertoogd, dat het klooster, behalve vier

blanken (1), welke het wekelyks ten behoeve der gevangenen

moest besteden, ook nog twee gulden aen de huisarmen

moest uitdeelen. Om kort te gaen, dat het gesticht

in het geheel acht-en-dertig pond en twaelf stuivers

brabandsch, aen huisarmen, gevangenen en bedlegerige

zieken had uitgedeeld.

Dit alles werd nader betoogd door de rekening van 1552

in het bywezen van twee Schepenen opgemaekt. Wyders had

men bevonden , dat het klooster schuldig was eene hoeveel-

heid van vyf honderd veertelen tarwe, welke de Stad aen

hetzelve geleend had, om de uitdeelingen te kunnen

volhouden ; want de fondatie was slechts van vier honderd

en half veertels tarwe; en er was ook geen graen op de

zolders in voorraed gelegd geweest (2).

Deze verklaring , met het stadszegel voorzien, werd den

29." Maert 1 554 afgeleverd. Noch Diercxsens , noch San-

derus, noch Papebrochius zeggen, welk er de uitkomst

van was , en welke vruchten zy opleverde ; maer men mag

gelooven, dat zy niet ongunstig waren, indien het waer

is, zoo als Diercxsens veronderstelt, dat zy moest dienen

ten betooge van de ontoereikendheid der middelen des

(i) In den laiynschen tekst gebruikt men bet woord asies, waerdoor

Kiliaen de benaming van blanke verkiaert.

(2) Diercisens en Papebrochius, ad A.<°, 1554.
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gestichts en ter verkryging van aelmoezen by eene alge-

meene inzameling in de stad.

Maer indien onze Wethouderen voor het Aelmoezenhuis

van Peeter Pot gunstig gestemd waren, jegens de Kar-

thuizers toonden zy zich geheel anders gezind. Wel was dit

zeker het gevolg van de wyziging door Luthers Hervorming

in de godsdienstige begrippen te weeg gebragt; wyziging

van welke wy reeds in den aenvang (iezes hoofdstuks

gewaegden. By name en in daed waren onze Wethouderen

roomschgezind ; maer in den Breeden Raed, uit al de

klassen der burgery samengesteld, zaten er velen die min

of meer voor de nieuwe leer gestemd waren, en de

kloosters als onnutte gestichten op allerlei wyzen zochten

tegentewerken. Hierdoor laet zich dan ook verklaren de

aenkanting, welke het aennemen der Karthuizers ontmoette.

Hoe en wanneer deze orde hier op het Kiel gesticht

werd, hoe en wanneer haer klooster deze heerlykheid in

bezit kreeg, hebben wy elders gezien (1) : in minder dan

honderd jaren (1524-1410), was het gansche Kiel aen de

Karthuizers vervallen. Het blykt ondertusschen niet, dat

zy daer veel voordeel mede deden; ja diep in schulden

verzonken. Trouwens in 1540 werden zy gedwongen de

bewuste heerlykheid voor zeer lagen prys aen de Stad

te verkoopen (2). Onpartydigheidshalve gaen wy hier een

memorandum overschryven , hetwelk in 1626 door de

Karthuizers van Vucht by ons Magistrael werd ingediend.

(i) Zie ons II.» Deel, bladz. 204-209; het WU* Deel. bladx, 42-44,

en de Bylagen aldaer, bladz. 645-630.

(2) Le Roy, NotUia M. S. R. i., pag. 83.

« Anno <540, op 20Novembris, heeft het Carthuysers

» clooster, doen ter tyd gestaen op het Kiel , door groote

» instantie der stadt van Antwerpen aen de selue vercocht

» de heerlyckheyt van het voors. Kiel , ende dat tot vilen

• pryse, te welen voor duysent Rins guldens eens, ter

» consideratie dat de voors. stadt , als blyckt by de coop-

» cedule, expresselyck beloofde ende haer verobligeerde,

» dat de Burgemeesteren ende Schepenen derseluer, doen

» ende by tyde wesende, het voors. clooster ten eeuwigen

h dage souden houden in heuren protectie ende bescher-

» minge, dat is te seggen, noyt van yemant laten verdrucken,

» ofte eenige schade ofte ongelyck doen. Welck nyettegen-

)) staende soo heeft de voors. stadt van Antwerpen selver

)) op S. Annendach vant jaer 1542, verbaest ende verueert

» door den subieten inval van den leger van Marten van

)) Kossem, het voors. clooster ende kercke van den Car-

» thuysers verbrant, ende naerderhandt noch zeventien

• cellen, een capelle ende een rosmeulen, die alleen naer den

» brandt blyven staen waren, afgebroken, ende de mate-

» rialen verbesicht ende geëmployeert in de muren ende

•» vesten van de stadt. Sonder dat de Carthuysers orde oyt

» voor 800 groote schade, diese tot versekeringe van de

• stadt van Antwerpen onnooselyck, ende sonder haer

» schuit ofte toedoen geleden heeft, recompense geschiet

» ofte gegeven is. »

Hetgeen by dit memorandum vooral in het oog loopt, dit

is de aenvang. De Karthuizers van Vucht zeggen namelyk,

dat de heerlykheid van het Kiel aen de Stad verkocht is,

door groote instantie; zy waren dus meesters haer zulke

voorwaerden opteleggen, als zy maer wilden; nochtans
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voegen zy er by, dal de verkooping tot vilen pryse ge-

schiedde; wie ziet niet dat deze twee dingen niet kunnen

samen staen? Het is waer, dat de Stad aen het klooster

hare bescherming verzekerde; maer indien men deze by de

koopsom in rekening bragt, en er zoo hoog mede liep, dat

men er over voldoen was, dan zullen duizend rhynsche

gulden wel eene ruime vergoeding mogen heeten.

Hoe het zy, de bescherming, op welke de Karthuizers,

krachtens den verkoopakt hadden gerekend, ontviel hun

juist in het oogenblik, dat zy dezelve het meest van noode

hadden; want nadat hun klooster, zoo als wy gezien

hebben, by den inval van Marlen van Rossem verwoest

was geworden, en zy zich by den Raed hadden vervoegd,

om in de stad te worden aengenomen , antwoordden de

Burgemeesters, dat dit in hunne magt niet was, als strydig

zynde met de Blyde Inkomste van Keizer Rarel.

Het vervolg deed blyken, dat deze reden tot afwyzing van

het verzoekschriR der Karthuizei-s slechts een voorwendsel

en uitvlugtsel was, om van eene genomen verbindtenis af

te geraken; immers, alhoewel het waer zy, dat de aenneming

van nieuwe kloosteroi-den binnen de brabandsche sleden

aen de goedkeuring des Souvereins onderschikt was,

dezelve werd zeer zelden geweigerd. Dit was ook het geval

met onze Karthuizers : de Landvoogdes Maria gaf hun

volgaerne oorlof om naer eene andere stad te verhuizen, mits

dezelve bepaeldelyk aenwyzende. Hiertoe waren zy slechts

met de keuze verlegen; want in een nieuw smeekschrift,

hetwelk zy in January 1543 by onzen Raed indienden, ver-

toonden zy, dat hun in vyf of zes steden ruime gronden,

met etlelyke voorregten en vrydommen werden aengeboden;
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dat zy echter daertoe niet konden besluiten, zonder de
inwilliging der Stad , onder welke zy meer dan twee eeuwen
gestaen hadden ; en zy verzochten nogmaels , dat men hun
eenen grond binnen de vesten zoude aenwyzen , en hun by
het oprigten van een nieuw klooster te hulp komen.

Dit smeekschrift, in hetwelk eene treffende verkleefdheid

aen de vaderstad en den geboortegrond doorstraelt, zou in

andere lyden mogelyk meer indruk op den Breeden Raed ge-

maekt hebben ; maer de meerderheid, gansch met de nieuwe
denkbeelden ingenomen, koesterde het vaste opzet, geen
moniken in de stad toetelaten; die, zeide men, een lui,

vadzig en nutteloos leven leidden, en hunnen tyd aen ydele

droomeryen, kwansuis als waien het godsdienstige be-

schouwingen, verspilden. Waer is het, dat de Karthui-

zers in kleedy, levenswyze en oefeningen merkelyk van

de andere kloosterorden afstaken : deze moniken waren
stille en vreedzame menschen; rein en zedig in hunne
kleedy; ernstig en ingetogen van manieren; zy bemoeiden
zich met geen wereldsche zaken ; hielden noch sermoonen

,

noch scholen, en behoorden dus niet onder de verspreiders

van het bygeloof ; maer waren gestadig werkzaem aen het

afschryven van handschriften, het verbeteren van den
landbouw

, en dus eene wezenlyk nuttige instelling voor
de roiddeleeuwsche maetschappy.

Deze hoedanigheden zouden dan ook de Karthuizers in de
oogen der Luthersgezinden genade hebben mogen doen
vinden; maer neen : hunne strenge afzondering van de
wereld werd voor barbaerschheid uitgekreten; endaer, zoo

als wy gezien hebben, by de meerderheid van den Raed het

vaste opzet bestond, hen niet aentenemen, stemde hy er in

DEEL IV. 29
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toe, dat zy naer elders verhuisden, on liet hun volle

vryheid de stad te kiezen, waer zy zich zouden willen

nederzetten; « ende dat gedaen (zoo luidde de apostille),

» sullen de Wethouderen alhier alsdan soo doen ende

» met hen tractoren, dat zy goede redene hebben sullen

» van hen te contenteren. »

Ingevolge deze apostille kozen de Kartbuizers de stad

Lier, waer men hun eenen grond had aengeboden, welken

Eyaenvaerdden en werwaerls zy verhuisden, na, sedert hunne
komst, twee honderd en twintig jaer op het Kiel te hebben

gewoond. De eerste sleen van hun nieuw sticht te Lier

werd aldaer gelegd door Henricus de Bruyne, den laetslen

Prior huns kloosters te Antwerpen , en den eersten van dat

te Lier (i). Tot in de laetste tyden van hun bestaen aldaer,

bleven zy hier echter eenige hoven en landen op het Kiel

in eigendom houden , en er de inkomsten van trekken.

Het getal der manskloosters te Antwerpen was dus met
één verminderd

; het i^ waer dat de Jesuieten aen eenen
anderen kant het hoofd begonnen te optesteken, en zich

vast bereidden hier met al hunne magt intedringen. Hun
stichter, de H. Ignatius de Loyola, was in 1530 reeds

hier geweest, om by de spaensche kooplieden geldmiddelen

intezamelen
, ten einde zyne studiën in de wysbegeerte te

kunnen voltrekken. Hy had hier zyn intrek genomen in

het huis van eenen koopman, regt over de zuidelyke poort
van S. Jacobskerk. By deze gelegenheid zou hy aen zekeren

jongeling voorzeid hebben, dat hy in zyne vaderstad een

{i) Diercxsens. yéntverpia, ad A.»; Papebrochius , Annales Antv.,
Tom. Il, pag. 220, 261 et seqq.
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koUegie der Jesuietenorde zoude hebben opgerigt , dat ook

werkelyk gebeurd is (1). Maer alzoo de wcderwaerdigheden

der Jesuieten met de gebeurtenissen der religietroebelen

in nauw verband staen , oordeelen wy het doelmatiger het

verhael daervan naer een ander hoofdstuk te verzenden.

Beschouwen wy thans de wyzigingen, welke de vrouwen-

kloosters ondergingen.

Zoo als wy reeds gezien hebben , werden drie derzelve,

welke buiten de stad waren gelegen , tydens den togt van

Marten van Kossem verwoest. Het Beggynhof , of de zoo

genaemde Berg Sion, was van dit getal. Wy hebben dit

gesticht van in de XIV.® eeuw ten zuiden onzer stad

gevonden te bestaen. Den 3.° Maert 1-168 legde zekere

Willem de Jagere den eersten steen eener nieuwe kerk,

welke zich bevond ter plaetse zelf, waer nu de Beg-

gynenpoort is; want vóór de zesde vergrooting stond de

poort van dien naem , of het toen genaemde Beggynenhol

,

aen het einde der Beggynenstraet tegen het Kasteelplein (2).

Op de oude gezichten der stad ziet men ter plaetse van

de huidige poort twee torentjes, welke aen den ingang

der kerk zelve schynen gestaen te hebben ; doch ten tyde

van Papebrochius waren dezelve reeds geheel weggebroken.

Déze schryver had nog eenige brokken van de gewelven en

pilaren gezien, uit welke men merken kon, zegt hy, dat

de huidige Beggynenpoorl door den middenbeuk dier kerk

werd gemaekt.

Deze Beggynenkerk stond dus slechts een paer honderd

(1) Diercxseus, Anlverpia, Tom. IV, pag. 56.

(2) Zie het oude plau der Slad, 11.* Deel, bladz. 376, n. 104.
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schreden van de stadsvest, als zy eenige jaren na hare
opbouwing werd in asch gelegd. De eenen stellen dezen
brand in 1482, anderen in 1484, en Bertryn in 1492 (1).

Deze laetsle verhaelt de ramp in de volgende bewoordingen :

« In Augusty was den grooten branl buyten Antwerpen

,

» in het Beggynhof, op haren kermisdag, vóór de hoogmisse,

» alsoo dat het half hof afbrande, ende ook vele huysen
» voor 't hoff, ende die poort in die straet, ende daer
» wierd vele gestolen. » Het Beg^nhof werd echter her-
boöwd, en bleef in wezen, gelyk wy gezeid hebben, tot

na deszelfs gansche verwoesting in 1542. Alstoen verkregen
de Beggynen in de Roodestraet, tegen de stadsvest, eenen
uitgestrekten grond, waer zy een nieuw hof en kerk
stichleden. Hare aenneming ontmoette noch hinderpalen,
noch moeijelykheden ; en hare kerk werd in 1546 gewyd
door Martinus Cuperus, Bisschop van Calcedonia en Suf-
fragaen van Kameryk (2).

Hel Beggynhof was eigentlyk een godshuis, even als het

gesticht der Terzieken oorspronkelyk een gasthuis was. De
ligging van dit laetsle buiten de stad , ter plaetse waer de
straetweg van Wilryck de groote baen van Mechelen
vervoegt, was geenszins voor de veiligheid der nonnen
geschikt. Deze hebben dit ook meermalen ondervonden,
gedurende de oorlogen en beroerten der XVI.' eeuw. Veel
hadden zy te lyden ia 1542, tydens de belegering van

(1) Onze Hs. chronyk meldt den brand op het jaer 1489 ; al die
verschillende jaerrallen ontstaen uit het onachlzaem gebruik en lezen
der romeinsche cyfers.

(2) Papebrochius, Annales Jntv., Tom. Il, pag. 99; Gramaye,
Jntverpia, Ub. Il, cap. Vlll; Bertryn, Chronyke, fol. 43 en 85.

1

Marten van Kossem. Ook de waelsche soldaten, in 1567,

speelden in 't klooster geweldig de beest. Een tydgenoot

van het gebeurde heeft er het volgende van geboekt :

o Den 18 Juny syn van Antwerpen vertrocken vier

» vendelen Walen naer de frontieren; maer als dese

» Walen buyten Sint Joris poort quamen, aen het clooster

* Ter Siecken, hebben sommighe van dese onverlaten

» dronckaerts groolen overlast in 't voorsz. clooster

» gedaen, al aen 't stucken smytende daer sy aen costen;

» (zy) hebben ooc den onder prochiaen zeer geslagen , en

» de nonnen syn door den overlast al gevloden. »

Toen men van den gepleegden moedwil te Antwerpen
onderrigt was geworden , is de zoon van den Graef van
Mansfeldt met eenige ruiters en de hertsiers van Madame (1)

uit de stad gel rokken, om het waelsche geboefte te achter-

halen
; maer hetzelve had zich meestendeels uit de voeten

gemaekt : zoodat de jonge Mansfeldt er slechts twee kon
gevangen krygen, die den volgenden Maendag (23 Juny) op
den Oever, te Antwerpen, aen eene aldaer staende galg
werden gehangen (2). Meer dan eene dergelyke les was er

van noode, alvorens de Terziekelingen besloten, zich in

de stad te komen nederzetten , zoo als v^ later zullen zien.

Beter beraden waren de nonnen uit het aloude Victorin-

nenklooster, hetwelk ter plaetse stond waer nu de schans
van Herenthals gebouwd is , en tegen de stadsvesten paelde.

Caukerken teekent aen , by gelegenheid van eenen brand

,

(1) Deze waren scherpschutters (archers) der toenmalige Landvoog
des Margareta van Parma.

(2) Antwcrpsch Chronykje , bladz. 138 en 139.
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die in 1470 de brouwery des kloosters in volle asch legde,

dat hetzelve zes jaer later nog geheel in stroo of riet was

gedekt ; dat men er inkwam langs eene houten brug over

de Herenthalsehe vaert ; weshalve het een allezins boersch

uitzigt bad. Zeker is het, dat dit aloude vrouwenklooster

in het begin der XVI.® eeuw groote en merkelyke verbete-

ringen vorderde ; maer er was mangel aen geld.

Margareta van der List, uit een edel geslacht van Ant-

werpen gesproten, was toen Priorin van het klooster, en

bekwam in i519 van den Bisschop van Rameryk oorlof om
eene geldleening te doen ; en zoo kreeg men vooreerst de

middelen byeen tot het bouwen van eene nieuwe kerk. De

toebereidsels duerdeu wel vyf of zes jaer ; maer eindelyk in

i524 werd de eerste steen gelegd door den Burgemeester

Gaspar van Halmale, en de tweede door den Sekretaris

Frans Golibrant. Flet tydstip van de voltrekking en inwy-

ding dezer nieuwe kerk wordt niet gemeld ; maer zy stond

slechts korten tyd; en in 1542 wedervoer aen het klooster

hetzelfde lot als aen dat der Karthuizers, wordende van

stadswege benevens de kerk afgebrand (i).

Na deze verwoesting bleef de Victorinnen niets over, dan

hare toelating in de stad te vragen : dit deden en verkregen

zy. De Jesuskapelle, het godshuis de Vyf Ringen (2) en

twintig roeden grond in de Lange Nieuwstraet, regt over

de Apostelstraet, werden haer afgestaen. Men ziet, dat zy

hier aenvankelyk niet al te ruim gehuisvest waren ; maer zy
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toefden niet lange den grond des kloosters uittebreiden.

Hare buren de Cellebroeders waren haer hierin behulp-
zaem; en reeds in 1544 vindt men een stadsprotocol van
eene overdragt door de Lollaerden gedaen aen a Elisabelh

» Deens, Vrouwe ofte Priorinne des godshuis van S. Mar-
» grietendale, dat men heet Ter Nonnen, wesende nu ter

» tyd binnen dezer stad ter plaetse genaemd Jesus capelle. »

Het klooster van Biezelingen , op het eiland Walcheren

,

dat over drie eeuwen uit ons klooster van Margaretendael
was gesproten, werd in 1577 door Joannes van Stryen,
Bisschop van Middelburg, aen hetzelve onderworpen; maer
dit had geen duer, doordien het zeeuwsche sticht korts
daerna vernield en de nonnen verjaegd werden. Deze, be-
nevens de Victorinnen van Roosenburg, by Waesmunster,
vonden in dien benauwden tyd een toevlugtsoord in het
moederklooster van Antwerpen. Hier stierf den 1 2." Fe-
bruary 1612 Catharina Meskens, Priorin der Biezelingen,
welke hare religieuzen overleefd had. Zy was bezitster van
een houten kistje, gesloten met drie sleutels, in hetwelk
zich onderscheidene oude charters, haer klooster betref-
fende, bevonden. Smallegange deelt er den inhoud van
mede; maer voor de geschiedenis onzer stad zyn dezelve
zonder belang (1).

Omtrent den tyd, dat de Victorinnen bedacht waren
eene nieuwe kerk te bouwen, bragten de Falconsnonnen
een dergelyk ontwerp ten uitvoer, en legden in 1518 de

(i) Diercisens, Antverpia, ad A.«; Papebrochius , Annaks Antv.

,

Tom. II, pag. il7; Beschryving van Antwerpen, bladz. 33.

(2) Zie over deze twee gestichten ons Ill.« Deel, bladz. 427.

(i) Diercxsens, Antverpia, ad A.» 1577; Van den Bogaerde, Het
l^nd vcm JVaes. XXl, Deel, bladz. 531; Smallegange, Chrmyhe van
^eelandt, bladz. 727.
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fondamenten van den tempel, welke tot de vernietiging

van haer klooster is blyven bestaen. Zekere Lodewyk de

Romer en Kathelyn Haecx, zyne huisvrouw, gezamentlyk

met zynen broeder Gaspar, eenen vermogenden napoli-

taenschen koopman , en zyne zuster, die in het klooster

woonde, stichtten in 1637 in deze kerk eene ryke marmeren

kapelie S. Joseph ter eere (\).

Omtrent het jaer 1550, by de vervolging der Katholyken in

Engeland , kwamen hier de engelsche Brigittynen gevlugt.

Het schynt dat deze nonnen by onze Wethouderen ook

poogingen gedaen hebben» om, zoo niet eene bestendige,

dan toch eene tydelyke woonstede te bekomen; want het

was op bevel van het Magistraet dat zy in het Falcons-

klooster haren intrek namen. Nochtans waren het allen

hoogadellyke jufvrouwen; men lelde er eene hertogin en

eene gravin onder. Het juiste jaer harer aenkomst wordt

niet vermeld. Men vindt er slechts op het register van het

sticht gewag van gemaekt, ten tyde van Martina Dartels,

die in het jaer 1557 Moederoverste was. Men zegt wel niet

hoeveel zy waren ; maer haer verblyf zal niet min voor de

gehuisden als voor de huizende belemmerend geweest zyn :

zy bewoonden het kleine werkhuis des kloosters, en sliepen

op stroo in den dormter der nieuwelingen. Het kapittelhuis

diende haer tot choor om hare getyden te zingen ; en de

drie geeslelyken, die hare kerkendienst deden, waren in het

voorportael geherbergd. Onze Falconsnonnen hadden dus

meer dan eene reden , om naer het vertrek van bare gasten

(1) Acta Sanciorum, Tom. UI Marlii, pag. «8; Papebrochius, Annnles

Antv., Tom. IV, pag. 362.

ƒ
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te verlangen. Deze ook haestten zich naer haer vaderland
lerugtekeeren

, alswanneer de Koningin Maria haer omtrent
het jaer 1556 wederriep; maer, zoo het schynt, was het de
overlast niet, die de Falcontynen deed wenschen er van ont-
slagen te wezen : men ondervond dat er veel nonnen van het
sticht genoegen namen in de diepe godvruchtigheid en de
vreemde kerkgebruiken der engelsche gemeente, en daerdoor
geneigd werden om tot dezelve overtegaen. Men werd dus
beducht voor eene afwyking van de kloosterregels, en eene
omwenteling in het sticht, alswanneer de Brigittynen te
stade vertrokken.

Zoo bemiddeld waren de Witte Zusters niet, als de twee
laetstgenoemde conventen ; doch desnietegenstaende waren
er tairyke misbruiken onder haer geslopen. Zooverre was
hel daermede gegaen, dat Robertus van Croy, Bisschop van
Kameryk, in 1551 tusschenkwam , en eene algeheele her-
vorming byde nonnen invoerde. De brief desaengaende was
in het klooster voorhanden ; maer Diercxsens heeft het niet
raedzaem of belangryk gevonden denzelven medetedeelen(l).

In vergoeding heeft men eenig bescheed omtrent eene
derde hervorming, welke het Gasthuis van S. Elisabeth of
liever de nonnen aldaer ondergingen.

Dit gesticht had in het begin der XVI.«' eeuw met velerlei

tegenspoeden te worstelen gehad. Ten jare 1508 was het
zoodanig vervallen, en de menigte van behoeftige zieken

,

welke men er te verplegen en te onderhouden had, was zoo
groot, dat de gewoone geldmiddelen te kort schoten. In
dezen nood verkregen de nonnen van Paus Julius II, door

(i) Antverpia Christo nascens el crescens, ad A
DEEL IV.

m
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bemiddeling van de Kanoniken Guillelmus van Enckenvoirl

en Joannes van Beke, eenen vyftigjarigen aflaet voor al

degenen, die aen S. Elisabethsgasthuis eenig goed zouden

schenken of vermaken. Deze begiftigers werden ook ontsla-

gen van alle verpligting, spruitende uit de geloften van

overzeesche bedevaerten naer Rome, Compostella, Jerusa-

lem enz., op voorwaerde van in de kerk des Gasthuis te

bidden, en tot de H. Tafel te naderen. De bulle des Pauzen

is van 6.° July ^509.

Overvloedige aelmoezen waren de vruchten dezer aflaet-

vergunning; en zoo kreeg men de middelen aen de hand,

om de dringendste herstellingswerken te bekostigen. De
nonnen vonden ook eene nieuwe en milde bron van inkom-

sten in de pastory van Wuest-Wezel, welke op eene jaer-

lyksche opbrengst van ongeveer tien marken fyn zilver was
gewaerdeerd. Van onheugelyke tyden bezat de Priorin van
het Gasthuis het patroonaet over deze parochie; maer
eene pauselyke bulle van 5.° December 1510 bewilligde er

In
, dat ook dit persoonaet tot onderhoud der armen van

bet Gasthuis zoude verstrekken. Keizer Karel bekrachtigde

deze bulle by charter van Bloeimaend 1522.

Wy weten niet of de misbruiken , over welke men later

klaegde, toen reeds in het Gasthuis waren geslopen; maer
van in den jare 1547 was de kwestie der derde hervorming
ter sprake gekomen. Dezelve kreeg echter eerst in 1551

haer volle beslag , nadat Robertus van Croy, Bisschop van

Kameryk, drie kommissarissen met een onderzoek belast

had. De dringendheid dezer hervorming laet zich begrypen :

de nonnen lieten namelyk de verpleging en oppassing der

zieken over aen leeke dienstboden; doch die hunne taek
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dermate verzuimden, dat de kranken dikwerf verpligt

waren het Gasthuis in eenen slechteren staet te verlaten

,

dan toen zy hetzelve betreden hadden. De hervormingen
kwamen hoofdzakelyk op de volgende punten neder :

De leeke dienstmeiden werden weggezonden, en de
zusters, die toen ten getalle van zeven waren, tot

vier-en-twintig vermeerderd. De regel des huizes werd
ten haren voordeele verzacht en gematigd, ten einde
haer meer vryheid te geven, om de zieken optepassen.
Onder anderen werden zy verschoond van het zingen
der gewoone kerkelyke getyden : in plaets van deze
moesten zy des Zondags de getyden van O. L. Vrouwe en
de Vigiliën der overledenen lezen ; en op de andere dagen
der week de Zeven Boetpsalmen. Tot dusverre waren zy
gansch in het zwart gekleed geweest, gelyk men ze voorheen
afgebeeld zag op een oud glasraem achter het hoog altaer

der kerk van Wuest-Wesel ; maer na deze hare derde her-
vorming verlieten zy de zwarte wide, welke zy sedert 1311
droegen, en namen de witte aen. Tevens verwisselden zy
haren titel van jufvrouwen (domicellae) tegen de bloot een-
voudige benaming van zusters (sorores) , volgens dat Pape-
brochius verzekert en Bertryn mede aenteekent; maer de
reformatieakt zegt er niets van.

Hetzy dat de toenmaels besturende Priorin niet te vrede
was met den titel van Moeder (Mater) , welke haer in stede
van dien van Mevrouw (Domina) werd gegeven ; hetzy dat
er door hare schuld en verzuimenis ernstige ongeregeld-
heden in het Gasthuis waren voorgevallen, de kommissaris-
sen-hervormers vonden het geraedzaem , de gemelde Priorin
aftestellen. Dit geschiedde werkelyk en met eene zekere
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plegtigheid in tegenwoordigheid van Burgemeesters en

Schepenen; eene brusselsche gasthuisnon, Catharina van

Eystvoort, werd voorloopig belast met het bestuer over

het Gasthuis van Antwerpen, tot in 1553; alswanneer, onze

nonnen genoegzaem onderwezen en gebeterd zynde, zelve»

naer bare oude privilegiën, zuster Barbara Bocaerts tot

Priorin verkozen; welke verkiezing hetzelfde jaer, den 8.»

Mei, door den Bisschop van Kameryk werd bekrachtigd (4).

Tot dusverre de mans- en vrouwenkloosters. Zien wy nu,

hoe bet met de parochiekerken geschapen stond.

Dat de S. Michielskerk oudtyds de parochieregten bezat,

en uit dien hoofde haer gebied over het grootste gedeelte

der omliggende wyken uitstrekte, hebben wy elders gezien.

Nadat de Saksische Augustyners uit hun klooster verdreven

waren, werden onze Raedsheeren aldra beducht dat hun de

uitroeijing dier moniken ten kwade zou geduid worden; zy

verzochten dus de tusschenkomst der Landvoogdes om van

den Paus de goedkeuring van hunne handelwys te erlangen ;

vermoedelyk om hun gedrag in de oogen der gemeente

te verschoonen. Zy vertoogden inderdaed, dat het volk

verlangde dat er eene parochiekerk ter plaetse waer het

klooster had gestaen, zou opgerigt worden. De Hertogin

liet zich hunne vraeg welgevallen , en schreef daerover naer

Rome. Paus Adriaen VI gaf dan ook eene bulle, waerby hy

(1) Diercxsens, Antverpia, ad X.\ waer ook de oorkonden voorkomen;
Beriryn , Chronyke, fol. 92 ; Le Roy , Grand Théatre Sacrd du Brabant,
Tom. II, I.« part., pag. 143. De lyst der haerdtelling van 1526 vermeldt

buiten dit aloude S. Elisabethsgasthuis, ook een vrouwengastbuis, in

hetwelk slechts kraemvrouwen werden ontvangen, en door drie nonnen
verpleegd. Dit was waerscbynlyk het Vrouwkenshuis , waervan wy in

ons IU.« Deel, bladz. 423, hebben gewag gemaekt.
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de antwerpsche Wethouderen van alle kerkstraf ontsloeg

,

indien zy in het door hen gepleegde iets misdaen hadden

,

en hun oorlof gaf om omtrent den grond van het gewezene

klooster eene parochiekerk opterigten. De bulle is te zoek

geraekt, maer moet zeker vóór 14 September i525 gegeven

zyn geweest; want Paus Adriaen is dien dag overleden.

Het was maer sedert den 6.° October des vorigen jaers

dat de Augustyners uit hun klooster gehaeld waren.

Diercxsens beklaegt zich over het verlies van dit stuk,

vooral , zegt hy, dat daerin , behalve de luthersche kettery,

nog andere reden worden gewaegd , waerom de H. Vader

wilde dat dit klooster ten gronde wierd verdelgd ; zoo als

men uit eenen brief van de Landvoogdes Margareta , van

den jare 1529 kan zien (1). Onze schryver voegt er de

aenmerking by, dat het mogelyk die redens zyn, welke

Gramaye hebben doen zeggen , dat onze moniken verjaegd

werden, ob quaedam nee ferenda nee referenda. Bloote

argwaen ; ten ware men onze Wethouders wilde aenwryven

dat zy lastertael te baet namen om de gemelde absolutie

van den Paus te verkrygen. Zulks lag overigens genoeg-

zaem in den geest der eeuw.

Wat daervan zy, alvorens tot de oprigting der parochie

te kunnen geraken, moest men verscheidene moeijelykheden

uit den weg ruimen. De kloostergrond , door de Stad

aengeslagen, werd by perceelen verkocht; en de Waei-

straet , Pompstraet en S. Andrieskerkstraet over denzelven

getrokken (2). Nadien arbeidde men onophoudelyk , om

(i) Diercxsens, Antverpia Chr. n. et cr.j Tom. IV, pag. 32.

(2) De Waeistraet is onder den kerktoren , en aldus genaemd wegens

II
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de schulden van het vernietigde klooster te verevenen.

Eindelyk, den 29.» Mei 1529, heeft het Magistraet met het

Kapittel zyne volle toestemming gegeven aen de instelling

der nieuwe parochie. Volgens dat daerby was overeen-

gekomen, werd de H. Apostel Andreas aen dezelve tot

beschermheilige gegeven. Aen de kerk, welke nog gedeel-

telyk moest voltrokken worden, werd uit de stadskas
een jaerlyksche onderstand van drie-en-dertig pond, vyf
schellingen, acht deniers brabants gedurende den tyd
van zes jaren verzekerd.

Descheidspalen der nieuwe parochie afgeteekend zynde, is

S. Andrieskerk den 6.» Juny 1529, benevens het hoog allaer

en het kerkhof, gewyd geworden door den Suffragaen van
den Bisschop van Kameryk ; en den 20.» daerna werd het

H. Sakrament en de H. Olie uit de hoofdkerk naer de
nieuwe parochie overgebragt. De eerste godsdienstige

omgang uit deze laelste werd in 1552 gehouden. De vol-

tooijing der kerkwerken vorderden ondertusschen zeer

traegzaem; en meermalen moest men tot buitengewoone

middelen zynen toevlugt nemen, om aen geld te geraken.

Zoo werd er den 25.° September 1548, voor het Schepenhuis,

met dit oogmerk eene lotery opgerigt, welke vier en half

weken duerde. Eene andere dergelyke lotery werd den

4.° July 1555 door Keizer Karel geoctroijeerd : de pryzen

bestonden in juweelen , en ieder lot kostte twee, drie of

vier stuivers. Het bouwen van den klokkentoren , werd in

den windtogt dien men er ontmoet. De Lange en Korte Pompstraet zyn
onbekend op de oude wykboeken : in de eerste vindt men eene pomp,
op welke S. Andriesbeeld slaet. S. Andrieskerkstraet begint aen de
Lange Ridderstraet, en leidt naer de kerk , even als de Augostynstraet.

1541 aengenoraen door den timmerman Jan van Tricht.

Deze toren werd in 1559 voltooid; de stad had het vorige

jaer het beijaerdspel en uerwerk geschonken. Reeds sedert

het jaer 1540, alswanneer op O. L. Vrouwentoren een

nieuw uerwerk en klokkenspel werden gesteld, waren de
oude klokjes van dezen toren naer S. Andrieskerk over-

gebragt geweest. Joannes Cuysten was de eerste Pastor

van deze parochie (1).

Eene andere nieuwe kerk, welke men omtrent dien tyd

bouwde, was degene van S. Willebrords, buiten de stads-

muren. Wy hebben gezien, dat de eerste bouw, niet verre

van de stadswallen gelegen, in 1543 by den inval van

Marten van Rossem veel te lyden had; en, nademael zy

eene goede schansplaets voor den vyand opleverde, werd
zy korts na deszelfs aftogt afgebroken. De nieuwe kerk

werd in 1544 opgebouwd, op de plaets waer zy thans staet.

De eerste steen werd gelegd door den kerkmeester Nikolaes

Aernouts. De kwaedwilligen bedreven in 1566 in deze kerk

veel baldadigheden ; Leroy wil zelfs, dat zy er het vuer in

staken. Zeker is het, dat er nadien ettelyke jaren verliepen,

eer zy aen de eerdienst werd teruggegeven ; immers was
het eerst den 25.° September 1570 dat de antwerpsche

Risschop Franciscus Sonnius haer met hare altaren kwam
herwyden (2). ^^

Terwyl men deze S. Willebrordskerk bouwde, was er

(1) Visschers, Oude en nieuwe hyzonderheden van S. Andrieskerk
te Antwerpen, bladz. 6, 8 en 52; Bertryn, Chronykevan Antwerpen,
foL 70, stelt de wyding der kerk op 15 October 1528.

(2) Diercxsens , ^nfwrpta , ad A.«; ^ntw. Chronykje , bladz. 223. In
de uitgaef van Leyden leest men : S. Willeboorts kerk met die anderen :

beter, die altaren, als de antwerpsche uitgave, bladz. 239, geeft.

K
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ook grootelyks spraek van de oprigling eener tweede

buitenparochie. Tot de verwoesting van het Rarthuizers-

klooster hadden de inwooners van het Kiel en de Mark-

gravelei de goddelyke diensten bygewoond in de Kathelyne-

kapelle, tot het gemelde klooster behoorende. Het vertrek

der Karthuizers naer Lier liet dit gedeelte der stad zonder

tempel en zonder geesielyke bestuerders. Daeruit sproot

natuerlyk groot ongerief en moeijelykheid voor de geloo-

vigen ; want om de Sakramenten te bekomen waren zy ver-

pligt zich te vervoegen tot de geestelykheid der S. Joriskerk.

Deze staet van zaken duerde tot in i557, toen vier

duizend Kielenaers by den Rardinael Carolus Caraffa,

pauselyke Nuncius in België, een smeekschrift indienden,

ten einde van dezen oorlof te bekomen tot het bouwen

eener parochiekerk. Het antwoord , dat zy hierop erlangden

was hun geheel gunstig; maer het schynt, dat men het

ontwerp, by gebrek van geld, niet konde ten uitvoer

brengen. Trouwens, toen men in 1563 de hand aen het

werk zoude slaen , bevond men , dat de ingezamelde giften

en aelmoezen ontoereikend waren, om eenen kerkbouw te

bekostigen. Dierhalve moest men zich vergenoegen met de

oprigting eener kapelle, in welke hetzelfde jaer de eerste

Misse gelezen werd. De Wybisschop Martinus Guperus

schonk aen deze kapelle het c(pop- en begrafenisregt,

krachtens eenen brief van Maximilianus de Bergis , Bisschop

van Kameryk, zonder dat zy echter daerom den rang van

parochie kreeg (1). Deze kapelle bestond niet lange, en

(1) Diercxsens, Antverpia, ad A.'; Acta Sanctorum, Tom. I, Junii,

pag. 937; Antwerpsch Chronykje, bladz. 60.
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werd reeds in 1567 afgebroken, toen de Hertog van Alva

het kasteel deed bouwen.

Hetzelfde lot was in 1542, gedurende het beleg der

Gelderschen, wedervaren aen een godshuis, in 1518 door

Nikolaes van Stylen gesticht. Die woonstede was bestemd

voor zes oude vrouwen , welke nu welligt zonder onderstand

zouden gebleven zyn, hadde Adriaen van Stylen, neef des

aflyvigen stichters» het godshuis hier niet in de Hofstraet

doen herstellen, waer het tot op het einde der XYIH.*

eeuw is blyven bestaen.

Omtrent denzelfden tyd, namelyk in 1545, werd het

Ziekhuis, genaemd de Infirmerye, van hetwelk wy elders

omstandiger gesproken hebben, uit het Klapdorp over-

gebragt naer de Roodestraet, over het Beggynhof , waer het

nog bestaet onder de benaming van Blasiusgodshuis, en aen

veertien arme vrouwen tot huisvesting verstrekt. In de

XVH.® eeuw echter waren er zestien proveniersters, welke

wekelyks ieder een roggenbi-ood , een tarwenbrood en zes

stuivers ontvingen; en jaerlyks van het noodig hout en

kolen werden voorzien. De meesteresse kreeg wekelyks

twaelf stuivers, en men betaelde haer jaerlyks acht gulden

voor erwten, twee gulden voor meê en weggen (koeken) in

de Goede Week, en twaelf gulden voor meester- en koster-

schap. Blykens eene memorie, opgesteld voor Peeter van

Horne, die in 1612 Aelmoesenier werd gekozen, moet dit

gebruik reeds van in de XVL« eeuw bestaen hebben (1).

(1) Miscellanea Antverpiana^ Hss. uit de bibliotheek van Yerdussen,

Tom. XI fl. Men vindt daer eene dergelyke memorie voor het bestuer van

het godshuis der Blauwbroeders. Beide deze stukken zal men onder de

Bylagen dezes boekdeels opgenomen vinden.
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Elisabeth Goudtsvlieden , weduwe van Jan Gottensys,

stichtte in het meergemelde jaer (1545) in de Barvoetstraet

het S. JoRiSGODSHuis, in hetwelk ten huidigen dage nog zes

behoeftige vrouwen worden onderhouden.

Het godshuis der Zeven Bloedstortingen , hetwelk wy op

het jaer 4468 omtrent het Minderbroedersklooster hebben

gesticht gevonden, werd in 1562 overgebragt naer de

Roodestraet , of mogelyk hersteld , na vervallen te zyn

geweest; want Michiel van der Heyden wordt als deszelfs

tweede stichter opgegeven. Hier woonen thans nog zeven

arme bejaerde vrouwen.

Twee ryke gezusters, Calharina en Dynipna of Digna (1)

Allaerts, die de Aelmoezeniers tot hare erfgenamen maekten,

stichtten, by akt van 27." January 1562, in de Schutters-

hofstraet een godshuis, in hetwelk achttien vrouwen werden

opgenomen. Hetzelve werd eerst in 1565 voltrokken, en is

nog in wezen onder de benaming van Godshuis-Allaerts (2).

Omtrent dezen tyd stichtte een ryk koopman, met name

Herman van den Broeck (5), by de Kalkbrug ook een

(1) Men treft ze onder de beide namen, die slechts verschillende

spellingen van een en denzelfden zyn.

(2) Dit godshuis werd in het jaer 1832 gansch herbouwd met pen-

ningen uit aelmoesen voortskomende.

(3) Deze naem wordt by alle onze geschiedschryvers yan den Hoeck

gespeld; maer dat zy bet mis hebbe»' blykt oit een opschrift, dat

boven den ingang van den kelder stond, en ons door Papebrocbius

{Annales Antv., Tom. II , pag. 117) uit de aenteekeningen van den oud-

grootvader van den advokaet Nys is bewaerd. Hetzelve luidt als volgt

:

Tot behoef van sesse mannen, oudt ende arm van goede,

Syn deze ses huijskens uijt caritate gesticht.

Herman van den Broeck fondeert dese met liberalen moede,
God almachtig verleene hem en ons het eeuwig licht.

Anno M. V.' LVU.
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godshuis, niet verre van het Grauw en Blauw; «es ouder-

lingen, by voorkeur persoonen uit het maegschap des

stichters, moesten in dit godshuis worden opgenomen. Het

is thans bekend onder de benaming van Craüwelenhof,

waerschynlyk naer eenen ouden familienaem; maer wat er

van het gesticht van Herman van den Broek is geworden,

welen wy niet, daer wy bevinden dat Anna van Havre in

1695 in dit Craüwelenhof een godshuis fondeerde voor

zeven vrouwen, welke er nog woonen.

De haerdtellinglyst van 1526 vermeldt daerenboven nog

het bestaen van vyf vrouwengodshuizen, namelyk : het

godshuis van Jan Schoenmaeckers, hetwelk uit vyf kameren

bestond; dat van Jan BoUaerl, insgelyks met vyf; dat van

Willem van den Berge, met drie; dat van Peeter van Dale,

met vyf; en dat van Olivier de Pape, met negen kameren,

door evenveel arme vrouwen bewoond. Waer de drie eerste

godshuizen gelegen waren , weet men niet ; en waerschynlyk

zyn zy tydens de religietroebelen vergaen ; want Scribanius

maekt er geen gewag van. Men vindt ook by onze schryvers

niets aengeteekend wegens het godshuis van Hermanus

Hermans, naest het gewezen Rapucynenklooster , op de

Paerdenmarkt , gesticht voor zestien oude vrouwen. De

lyst der godshuizen op welke het vermeld is, geeft ook

het jaer der stichting niet.

Wat aengaet het godshuis van Peeter van Dale, hetzelve

bevindt zich in de straet eertyds genaemd achter Stralen

Toren (4), thans de korte S. Annastraet ; en het blykt wel

,

(1) Naer den toren der wooning van Antonius van Straelen, den

Burgemeester, daer wy later luUen van gewagen.

i\
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dat Scribanius en anderen het mis hadden , wanneer

zy de stichting van dit huis op 4598 stelden. Inder-

daed, het opschrift, dat men nog boven de poort des

huizes leest , en het wapenschild des stichters of van

zynen neef voert, luidt : d. o. m. gymicaeon fundatum a

PETRO VAN DALE 1-498. AUCTUM ET INSTAURATUH A. D. PETRO

VAN DALE SUO NEPOTE. 1580.

Het godshuis Maezengang werd den 45.° Mei 4559

gesticht door Ëlizabeth Nagels, voor vier mannen, waer-

onder een opziener; in 4656 werd hetzelve verbeterd door

Antheunis Geeraerts. Die Maezengang bevond zich in de

Keizerstraet; van waer hy zyne benaming had, hebben

wy niet kunnen vinden : dit weten wy alleenlyk, dat de

Mazengang ten jare 4779 door Jonkheer G. van Havre

gekocht en ingenomen werd , ten gevolge waervan dan ook

het godshuis te niet ging.

Behalve deze godshuizen zag men in de XVI.** eeuw te

Antwerpen ook drie weeshuizen opkomen , welke allen

tegenwoordig nog bestaen.

Het eerste, het YoNDEUNGsnuis, werd ten jare 4 551 door de

Aelmoezeniers in de Rochusstraet nevens het Zinnelooshuis

gesticht. De kinderen op de straet te vondeling gelegd , of

van hunne wettige ouders verlaten , degenen welker ouders

in de gevangenis waren opgesloten, of aen zedeloosheid

overgeleverd, de weezen» werden in dat huis aeugenomen,

tot tyd en wyl zy buiten of in een ander gesticht werden

geplaetst. Deze ongelukkigen waren, in eene zoo bevolkte

en druk door vreemdelingen bezochte stad als de onze, altoos

zeer talryk. Eene ordonancie van het Magistraet van 4558—
waerover straks nader — begroot op vyftien of zestien

;
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honderd het getal der destyds beslaende vondelingen en

ouderlooze kinderen (4).

Het Maegdenhuis, het tweede weezengesticht, werd in

4552 aengelegd door een edel en liefdadig koopman, ge-

naemd Jan van der Meere. Byna al de meisjes worden daer

uit het Vondelingshuis naer toe gezonden in den ouderdom

van 45, 44 en 45 jaer, en soms ouder; er worden geene

kinderen aenvaerd dan wettige weezen van vader of moeder,

of van beiden te gelyk; de uitzonderingen aen dien regel

zyn zeer gering. Het huis heeft overigens nog andere

stichters en weldoeners gehad, onder welke Gilbert van

Schoonbeke. Ten tyde van Diercxsens , inderdaed, bevond

er zich een steenen standbeeld, op welks voetstuk de

volgende regels stonden : D. Gvilbertvs de Schoonbeck

PRO PARTE Hvivs FVNDi FVNDATOR. Thaus bcstact dit bccld

niet meer; maer het aerden in kleur geschilderde borst-

beeldje, dat men in de vergaderkamer van het bestuer

bewaert, is er waerschynlyk een overschot van. Dit borst-

beeld wordt zorgvuldig onderhouden en met een spaensch

gepluimd vilten hoedje, een kanten kraegje en drappery

gekleed. Het zoo even gemelde opschrift leest men ook nog

op deszelfs console of hangend voetstuk.

Wat daer van zy, de fondatieakt (2), welken Papebrochius

op de Aelmoezenierskamer gezien heeft, zegt in substancie,

dat Jan van der Meere zyn huis afstond, benevens eene

jaerlyksche rente van zes honderd Carolusgulden , voor het

(1) Op Li^ October 1847 telde men in het Vondelingshuis, vonde-

lingen, wettige , onwettige en verlatene kinderen, 189. — Knechtjens-

huis, 95. — Maegdenhuis, 92. Zie hierachter de Bylagen.

(2) Scbepeoakt van 27." April 1552.
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onderhouden en onderwyzen van arme meisjes. Dezelve zyn

teu getalle van honderd. Volgens den wil des stichters

moeten deze kinderen vlaemsch en fransch (dutch ende wals)

leeren lezen en schryven; in beide talen leeren bidden :

in het dutch, zegt het voorschrift, omdat zy zouden

verstaen wat zy den Heere vragen : en in 't wals, om
die tael magtig te worden; verder leeren zy rekenen en

alle vrouwelyke handwerken, welke eene goede huis-

houdster behoort te kunnen. Vroeger kwamen er ook

burgersdochters in de school des gestichts die handwerken

aenleeren; maer dit is sedert de komst der O. L. Vrouwe-

zusters afgeschaft. Boven de poort van het gebouw, dat

aen de Lange Gasthuisstraet tot sieraed verstrekt (1), leest

men de volgende eenvoudige rymregels :

Tot eerlick onderhoadt van meyskens cleene

Die Damaels duer armoede mochten sneven

Heeft een godfurcbtich man wt liefden alleene

Dit godshuys wel begaeft, onbekent in dieven.

Wat lager staet echter in kleiner letteren 's mans naem

na zynen dood aen zyne nakomelingen bekend gemaekt :

DeSE goede man is wt dit leven GESCHEYDEN, den XIX NOVEMBER

H.D.LXII, HY HEEFT GELEEFT LJXXIII (2) JAREN ENDE WAS GENAEMPT JAN

VANDER Meere coopman alhier.

Het derde weezengesticht is het Kmechtjenshuis , op de

(1) Namelyk sedert de herstellingen in 1840 aen den gevel verrigt.

Het persooneel van het Maegdeuhuis bestond voorheen uit leeken , maer

nu nit geestelyke dochters , behoorende tot de congregatie der zusters

van O. L. Vrouwe te Namen , welke er den 1.° October 1841 zyn inge-

treden, en onder toezigt van de administratie der godshuizen, de

opvoeding, het onderwys en bet huishouden besturen.

(2) LXXXHI ?

Paerdenmarkt. Vrouwe Johanna van Schoonbeke, alias de

Beaurieu, weduwe van Jan deBourgoigne, alias de Moreau,

fourier van Keizer Karel, deed dit huis in 1558 bouwen,

uitwyzens de volgende ruwe rymregels, die in eene der

glasramen van de eetkamer des gestichts te lezen. zyn, en ten

tyde van Papebrochius werden vernieuwd (1) :

Anno vichtienhondert en acht en vicbtich jaer

Septembris negene was hier geleijt den eersten steen

van Jobanne van Schoonbeke die vrauwe eerbaer

die wedewe van Hugo de moreau alleen

alias Jan de borgoingne, ende heeft uijt liefden reen

dit werckhuis helpen stichten seere excellent

om aerme jongers te leeren een ambacht gemeen

waeraf die Aelmoeseniers hebben het regiment

ter eeren Gods ende tot salicbeijt van der stede

god verleene haer ende alle die noch sijn onbekent

ende andere die haer bijstandt doen mede

naer desen corten tijt den eeuwigen vrede.

Ten onregte heeft dus Gramaye de stichting van dit wees-

huis op het jaer 1528 gesteld. Het getal der inwoonende

jongens is op honderd bepaeld , allen tusschen de dertien en

twintig jaer oud. By voorkeur ontvangt men in dit gesticht

wettige weeskinderen, die daer , even als de meisjes naer het

Maegdenhuis, uit het Vondelingshuis, in den ouderdom

van 13, 14 en 15 jaer worden naer toe gezonden; men

aenvaerdt er ook de jongens van brave burgers, die by hunne

(1) Voortyds stond er ook boven de poort des huizes, zoo als nog
tegen het Maegdenhuis, een tafereel in witten steen gebeeldhouwd,
dat het doel van het gesticht te kennen gaf; maer die steen is ver-

dwenen. De nederduitscbe rymregels die daeronder stonden, waren
door het herhaelde overschilderen ten tyde vaa Papebrochius reeds

onleesbaer geworden.
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aenneming bereids eenige kennis van een ambacht bezitten,

en door het verlies van hunne ouders buiten staet gesteld

lyn hunne leerjaren voorttezetten. Volgens Scribanius

werden de jongens onderwezen, elk in het handwerk dat hy

verkoos of waertoe hy zich geschikt voelde; ja zelfs koos

men degenen uit den hoop, die boven de anderen door hun

vernuft en goede zeden uitstaken, om hen in de humaniora

te onderwyzen, en hen daerna hunne hooge studiën te laten

doen. Papebrochius heeft daerby gevoegd, dat men dien

regel gedurende byna de gansche XVII.® eeuw volgde, tot

dat de ondervinding geleerd had, dat degenen die hunne

opvoeding op die wyze hadden ontvingen, na al de zorg

aen hunne studiën en het geven van geestelyke beneficiën

toegewyd, nog te lange jaren onderstand van noode hadden.

Ook was, zegt onze schryver, die instelling in zynen tyd van

geen groot nut meer; alswanneer het getal der seculiere

geestelyken, zelfs van de treffelykste ouders geboren , zoo-

danig had toegenomen dat er de Bisschoppen over klaegden

;

daerenboven dat er sedert het Concilie van Trenten een

bisschoppelyk seminarie was gesticht : zoodat men de man-

schap niet meer in het armhuis moest gaen zoeken (1).

Intusschen hebben wy van die instelling in de verordeningen

van het gesticht , die nochtans over het onderwys handelen

,

geene melding gevonden.

Onder een dertigtal weldoeners van het Knechtjenshuis

ontmoet men , behalve de stichteresse vrouwe Johanna van

Schoonbeke, die by haer testament in 1560 vier duizend

gulden aen het huis naliet, den schilder Simon de Vos, die

(1) Papebrochius, Jnnales Antv., Tom. II, pag. 463.

in 1676 de helft zyner goederen aen het geslicht schonk

;

Jacobus Buiteen, Pastor van Bouchout, die zelf knechtjens-

jongen was geweest , en de kapelle deed bouwen ; de

knechtjensjongen Minderbroeders, die tevens al zyn goed

aen den armen naliet; en zekeren de Coninck, die honderd

zes kamertjes in het huis deed maken (1).

Het oudste bekende reglement van het Knechtjenshuis is

ten jare 1614 uitgegeven, doch er bestaen nog fragmenten

van het oorspronkelyke , geschreven dooi' den eersten re-

geerder Peeter van Eyerwerve ; het gedrukte behelst velerlei

bepalingen, welke den tydgeest van Albertus en Isabella

kenschetsen (2). In dien tyd en nog lang daerna werden de

knechtjensjongens altoos geroepen, om de processiën, lyken

en beregtingen met flambouwen te vergezellen : dal jaerlyks

aen het huis tot twaelf honderd gulden opbragl; maer,

daer zulke plegtigheden byna dagelyks voorvielen, was dit

oorzaek, dat de jongens niet zeer spoedig hun handwerk

leerden, en dit misbruik werd afgeschaft (5).

(1) De lyst der weldoeners vermeldt den reeds genoemden Jacobus

Bulteeu of Bullueu, voor eene kapitale som van 16,100 gulden op de

Stad. — Jacobus Goos, 155 gulden 14 st. rent. — Gilles Dubois en

vrouwe ThoUinckx, 7000 gulden kapitael- — Jan Aertsens, il g. rent

op de Stad. — Cbristiaen van Grimmen, 12 g. rent. — Nicolaes de

Ridder, 5 pond rent. — Peeter van Urckelhout, 5 pond rent. — Jan

Knobbaert, Priester, 15 pond. — Willem vander Heyi, Stadssekretaris

,

40 pond rent. — Jan Wouters voor eene gift van 44 pond eens.

(2) Zie dit reglement, benevens eene uitgebreide nolicie over het

Knechtjenshuis > in het V.«Deel van hel Belgisch Museum, bl. 175 en volg.

Zie ook onder de Bylagen de ordonancie voor de meester en vrouwe

in bet buis woonende.

(3) Tegenwoordig (1847) gaen zy niet meer met de proèessicn , maer

wel met de beregtingen van deftige lieden. Het dragen der lyken wordt

ten behoeve van het huis uitgeoefend.
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Niet slechts voorzag men in die weeshuizen en andere

dergelyke liefdadige gestichten , in de dagelyksche behoefte

der opgenomen kinderen. Men vierde er nog met sekere

milddadigheid de byzondere feestdagen des jaers; en de

kosten daervan vielen gansch ten laste der twee jongst

aengekomen Armmeesters, terwyl hunne echtgenooten zich

met de zorge van de toebereidsels gelastten. Zoo vinden wy

in eene memorie door de huisvrouw van den Aelmoesenier

Willem tKint, die in 1611 diende, voor hare opvolgster de

echtgenoote van Peeter van Home opgemaekt, de oude

gebruiken deswegens met de grootste nauwkeurigheid aen-

geteekend. De twee nieuw aenkomende Armmeesters gaven,

by hunne intrede in bediening, aen al de inwooners van het

Yondelingshuis, Dolhuis, Maegdenhuis, Rnechtjenshuis en

Vrouwkenshuis ieder eenen pot melk met zooveel witten-

brood ais hun dacht genoeg te zyn, behalve de giften in

geld , die zy aen de vaêrkens , moérkens en andere bedienden

der gestichten voor hunnen welkom schonken. Op Nieuw-

jaersdag deed men ook zooveel koeken bakken, als er

kinderen en persoenen in de vyf huizen waren , elke koek

van eenen stuiver. Op H. Drie-Koningendag bezorgde der

Armmeesters huisvrouwen in alle vyf de gestichten hutspot

van rundvleesch, een half pond vleesch per hoofd, en

daertoe peen en het noodige kruid. Op Witten Donderdag

meê en koeken om te soppen, en op Paeschdag aen elk

kind twee eijeren. By dit alles kwamen nu nog de prachtige

maeltyden, die de Aelmoeseniers op Verloren Maendag,

Allerzielendag, S. Barbelendag, en op de uitvaerten hunner

ambtgenooten gehouden waren te geven en zelf te bekos-

tigen ; en waervan het langdurig gebruik tot wet was
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overgegaen, Ziedaer eenige levende trekken uit het huis-

houden onzer liefdadige gestichten in de XVI.® eeuw (1).

Het tydstip der oprigting van het laetst genoemde

weeshuis, was ook dat van eene gewigtige hervorming in

het beheer der liefdadige gestichten. Tot dusverre, namelyk,

was elk godshuis door de H. Geeslmeesters of byzondere

voogden bestuerd geweest, die de inkomsten ontvingen, er

naer goedvinden over beschikten , en de nieuwe provenieren

voor de in het gesticht openvallende plaetsen aennamen,

zonder dat de Aelmoeseniers noch de Wethouderen daeraen
«

iets of wat te zeggen hadden.

Deze staet van zaken schynt reeds vroeg de aendacht van

Keizer Karel te hebben gevestigd, hebbende hy aen de

Wethouderen in alle steden en vlekken geboden eene

gemeene beurs te maken, om er de aelmoezen van allerlei

aerd in te verzamelen , ten einde dezelve door daertoe aen-

gestelde persoenen aen de arme lieden te doen uitdeden.

Het doelwit van dit plakkaert was, die ongelukkigen te hulp

te komen, welke by het bedelen in de kerken en kloosters,

op de straten, langs de wegen en elders hun bestaen

hadden gevonden ; dat nu ook by een ander plakkaert ten

strengste verboden was geworden.

Ons Magistraet ging van deze plakkaerten uit, om al de

godshuizen onder een enkel bestuer te vereenigen. De

ordonancie desaengaende is van IS.** November 1540; zie

hier beknoptelyk de voornaemste bepalingen.

De inkomsten van al de H. Geesttafels, godshuizen, arm-

gestichten en dergelyke, over welke de H. Geestmeesters

(\) Zie de beroepen Mcmoriën onder de Bylagcn, hieracbler.
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tot dusverre het opzigt hadden gehad, moesten in eene

gemeene beurs vereenigd worden , over welke de Aelmoese-

niers de geheele kommissie en administratie werd opgedra-

gen. De bussen, kapellen en aelmoesen der Ambachten

waren van dezen maetregel uitgezonderd; en die Ambachten

moesten hunne armen volgens ouder gewoonte blyven

bystaen en onderhouden.

De Aelmoeseniers, de huishuren, inkomsten en profyten

der gemelde H. Geesttafels en godshuizen ontvangende,

werden gehouden de provenen, aelmoesen en lasten daerop

slaende, te betalen en uittedeelen. Hun werd overigens de

magt gegeven, wanneer een provenier uit een der onder

hen ressorterende godshuizen zou komen te overlyden, er

een ander eerlyk arm persoon in te stellen.

De Aelmoeseniers , wier instelling en inrigting wy

elders omstandig hebben uitgelegd, en welke alle jaren

vernieuwd werden, moesten jaerlyks over den ontvang en

uitgave der godshuizen , voor Burgemeesters , Schepenen

en Raden rekening, bewys en reliqua afleggen, opdat

derzelver goederen niet zouden verloren gaen of vermin-

derd worden ; zoo als voorheen meermaels gebeurd was

,

zoowel door toeval en tydsomstandigheden , als door be-

drog en ontrouw (I).

De inkomsten der H. Geesttafels en godshuizen bestonden

(!) Hieraen had zich onder anderen pligtig gemaekt een Deken der

wevers, knaep en rentmeester der H. Geesttafel, waeraff hy veel

gestolen had, als men seyde. Deze man was daerop voor zes jaren uit

de stad gebannen ; maer zich verstout hebbende hier terug te komen,
ging hy als 't ware zyn lot te gemoet : hy werd den 20.» October

1S65 op het Galgenveld gehangen {Antwerpsch Chronykje , bladz. 66).
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meestendeels uit zeer kleine cynzen, van welke luttel

bescheeds was, en die vaek verloren gingen, doordien men

groote moeite en meer kosten moest doen dan zy waerd

waren; terwyl onroerende goederen, ten gevolge der her-

stellingen aen de dyken , en andere lasten, weinig of geen

profyt gaven : daerom werden de Aelmoeseniers gemagtigd

die cynzen, renten en goederen te verkoopen, op voorwaerde

de hoofdpenningen, van die verkoopingen voortskomende,

op de Stad of elders behoorlyk aenteleggen , zonder

dezelve in eenigervoege te mogen verminderen (1).

Deze laetste bepaling getuigde van een wys beleid en

schrander overleg by onze Wethouderen ; want de Armen-

disch moest natuerlyk meer baet vinden by een magtig en

welbezet kapitael, dan by eene menigte kleine cynzen en de

wisselvallige inkomst van met velerlei lasten en onkosten

bezwaerde polderlanden.

Hoe doelmatig ook deze ordonancie was, zy schynt eenen

hevigen wederstand te hebben ontmoet ; namelyk van wege

de Gasthuisnonnen, de Terziekeiingen en de Beggynen, die

als godsdienstige corporatiën wilden worden beschouwd,

en als dusdanig van de wereldlyke overheid onafhanklyk

blyven. Ten jare 1558 was zy nog niet kunnen ten uitvoer

worden gebragt, ofschoon zy den 23.° Mei i553 door Paus

Julius ni, en den 4."^ Maert 1557 door het Hof was goed-

gekeurd, bevestigd en bekrachtigd geworden. Diensvolgens

werd er den 5.° Mei 1558 door den stedelyken Raed eene

nieuwe ordonancie uilgevaerdigd, waerby S. Elisabeths-

gaslhuis, de Leproozy der Terzieken en de Infirmerye der

I

(l) Secundum Volumen Privilegiorum, fol. 180.
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tot dusverre het opzigt hadden gehad, moesten in eene

genoeene beurs vereenigd worden , over welke de Aelmoese-

niers de geheele kommissie en administratie werd opgedra-

gen. De bussen, kapellen en aelmoesen der Ambachten

waren van dezen maetregel uitgezonderd; en die Ambachten

moesten hunne armen volgens ouder gewoonte blyven

bystaen en onderhouden.

De Aelmoeseniers , de huishuren, inkomsten en profyten

der gemelde H. Geesttafels en godshuizen ontvangende,

werden gehouden de provenen, aelmoesen en lasten daerop

staende, te betalen en uittedeelen. Hun werd overigens de

magt gegeven, wanneer een provenier uit een der onder

hen ressorterende godshuizen zou komen te overlyden, er

een ander eerlyk arm persoon in te stellen.

De Aelmoeseniers , wier instelling en inrigting wy

elders omstandig hebben uitgelegd, en welke alle jaren

vernieuwd werden, moesten jaerlyks over den ontvang en

uitgave der godshuizen, voor Burgemeesters, Schepenen

eo Raden rekening, bewys en reliqua afleggen, opdat

derzelver goederen niet zouden verloren gaen of vermin-

derd worden ; zoo als voorheen meermaels gebeurd was

,

zoowel door toeval en tydsoraslandigheden , als door be-

drog en ontrouw (i).

De inkomsten der H. Geesttafels en godshuizen bestonden

(1) Hieraen had zich onder anderen pligtig gemaekt een Deken der

wevers, knaep en rentmeester der H. Geesttafel, waerafjf hy veel

gestolen had, als men seyde. Deze man was daerop voor zes jaren uit

de stad gebannen ; maer zich verstout hebbende hier terug te komen,

ging hy als 't ware zyn lot te gemoet : hy werd den 20." October

1563 op hel Galgenveld gehangen {Antwerpsch Chronykje , bladz. 66).

%
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meestendeels uit zeer kleine cynzen, van welke luttel

bescheeds was, en die vaek verloren gingen, doordien men

groote moeite en meer kosten moest doen dan zy waerd

waren; terwyl onroerende goederen, ten gevolge der her-

stellingen aen de dyken , en anüere lasten, weinig of geen

profyt gaven : daerom werden de Aelmoeseniers gemagtigd

die cynzen, renten en goederen te verkoopen, op voorwaerde

de hoofdpenningen, van die verkoopingen voortskomende,

op de Stad of elders behoorlyk aenteleggen , zonder

dezelve in eenigervoege te mogen verminderen (1).

Deze laetste bepaling getuigde van een wys beleid en

schrander overleg by onze Wethouderen ; want de Armen-

disch moest natuerlyk meer baet vinden by een magtig en

welbezet kapitael, dan by eene menigte kleine cynzen en de

wisselvallige inkomst van met velerlei lasten en onkosten

bezwaerde polderlanden.

Hoe doelmatig ook deze ordonancie was, zy schynt eenen

hevigen wederstand te hebben ontmoet ; namelyk van wege

de Gasthuisnonnen, de Terziekelingen en de Beggynen, die

als godsdienstige corporatiën wilden worden beschouwd,

en als dusdanig van de wereldlyke overheid onafhanklyk

blyven. Ten jare 4558 was zy nog niet kunnen ten uitvoer

worden gebragt, ofschoon zy den 23.° Mei 1553 door Paus

Julius Hl, en den 4.» Maert 1557 door het Hof was goed-

gekeurd, bevestigd en bekrachtigd geworden. Diensvolgens

werd er den 5." Mei 1558 door den stedelyken Raed eene

nieuwe ordonancie uitgevaerdigd, waerby S. Elisabeths-

gasthuis, de Leproozy der Terzieken en de Infirmerye der

(I) Secundum Volumen Privilegiorum , fol. 180.
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Beggynen van de jurisdictie der Aelmoeseniers werden uit-

gezonderd. Wyders werd de collatie van de inkomsten der

godshuizen van S. Anna, S. Blasius, de Blauwbroeders

en eenige partikulieren aen de erfgenamen der stichtei*s

voorbehouden, zooverre hen zulks aenging. Het Magistraet

behield voor zich de aenstelling des persoons, « die den

» rabbouwen de teekenen (gaf) om in Sinte Juliaensgast-

» huys te overnachten, ende oock denghenen die hen in

» hetselve gasthuys gade slaende (was) ; ende dat zoo lange

» als de Magistraet het zelve gasthuys daer toe laten (zoude),

» ende behoudelyck dat de Magistraet de goeden, huyzen

» ende incomingen van dat gasthuys van S. Juliaen (zou)

» mogen employeren tot pesthuyzen of andere dergelyke,

» als het hun goedduncken zou. »

SEEVElirDE: KOOFDSTVK.

Politieke betrekhingen der Nederlanden met Spanje. — Troonsaftreding

van Keizer Karel V. — Begin der regering van Philips 11. — Kapittel

van het Gulden Vlies te Antwerpen. — Willem van Nassau , Prins

van Oranje. — De Inquisitie by plakkaert ingevoerd. — Uitzondering

voor Antwerpen. — Poogingen der Doopsgezinden, om het hoofd

oplebeuren. — Vrede van Cateau-Cambresis gevierd. — Verschy-

ning van het Calvyndom. — Eitelyke religieprocessen. — Vertrek

van Philips II naer Spanje. — Margareta van Parma wordt Land-

voogdes. — Het Keurmeesterschap wordt aen de Stad afgestaen. —
Ontwerp ter oprigiing van nieuwe bisdommen.— Tegenstand welken

hetzelve ontmoet. — Vertoogen der Antwerpenaers. — Blik op onze

rederykkamers. — Smaek voor de uilgalmingskunst. — Rederykers

van ketlery verdacht. — De Klavecimbelmakers by S. Lucasgild

opgenomen. — De boekdrukkers, boekbinders en boekverkoopers

onder hetzelfde gild gesteld. — Kettersche bybels te Antwerpen

gedrukt en verboden. — Jacob Liesveldt onthoofd. — Onderhan-

delingen met den Kardinael de Granvelle. — Groot en luisterryk

Landjuweel. — Onze laetste spelen van zinne.

Tot op het einde der XV.* eeuw was Spanje voor het

vaste land van Europa tamelyk vreemd gebleven. In dit uitge-

strekte Schiereiland , door hooge bergen van het overige

van ons werelddeel gescheiden, had men ettelyke eeuwen

aen het bevechten der Mooren besteed , tot dat de Katholyke

Souvereinen, de stad en het koningryk Grenada veroverd

hebbende, die uit Afrika overgetogen vreemdelingen voor

eeuwig van den spaenschen bodem verdreven. Een der

dochters van Ferdinand, de infante Johanna, was getrouwd

met onzen jeugdigen Aertshertog Philips de Schoone : wy

hebben deze gebeurtenis reeds vermeld; en indien wy ze
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hier herinneren, liet is om de daedzaek te bestaligen. dat

er van dit tydstip voor onze landen eene nieuwe reeks van

belrekkingen met Spanje geopend werd. Tot dusverre,

inderdaed. hadden deze betrekkingen zich bepaeld tot een

bloot handelsverkeer, door bemiddeling van Brugge en

Antwerpen; maer na den dood van Ferdinand, en nadat

verscheidene onvoorziene sterfgevallen de nederlandsche

en spaensche natie onder éën opperhoofd, Karel van

Oostenryk, hadden vereenigd, toen drong de politiek hier

mede binnen. Zoo lange echter Keizer Karel de teugels

hield, was de spaensche invloed hier te lande nauwelyks

merkbaer; eerst nadat hy afstand van de Nederlanden had

gedaen , begon die invloed zich onverwyld uittebreiden ,
en

poogde alle nationale gevoelens te onderdrukken.

Het was den 25." October 1555, in het paleis van Brussel,

dat Keizer Karel met de eene hand leunende op eenen stok,

en met de andere op de schouder van den Prins van Oranje,

de Nederlanden aen zynen zoon Philips II afstond, te midden

van het aendoenlyk stilzwygen, de tranen en snikken van

eene uitgelezen vergadering van vorsten en edellieden.

Tevens nam Maria, Koningin van Hongarye, haer ontslag

uit hare betrekkingen van Landvoogdes, na dezelve vyf-en-

twinlig jaren met roem te hebben bekleed. Na ook de

kroonen van Spanje en het Keizerryk te hebben afgestaen,

vertrok Karel den 17.° September 1556 van Rammekens

naer Spanje, begeleid door twintig belgische, vyftien

spaensche en dertig engelsche schepen : de groote vorst,

wiens naem gedurende eene halve eeuw van het eene einde

van Europa tot het andere had weergalmd, en die de vergan-

kelykheid der aerdsche grootheden had leeren kennen ,
trad

in een klooster van Estramadura, en overleed daer, al zoo

misnoegd over de menschen als over zich zelve (1558).

Toen de tyding zyns overlydens te Antwerpen was ontvan-

gen, werd hier gedurende eene maend, te beginnen van

2-2.° November 1558, alle dagen over dood geluid, en op

Kersavond werd voor den aflyvigen vorst in O. L. Vrouwe-

kerk eene allerprachtigste uitvaert gehouden.

Met de regering van Philips II begint voor Antwerpen

een immer gedenkwaerdig doch tevens heilloos tydvak.

Deze vorst was geheel het tegenstrydige van zynen vader;

en Schiller heeft hem meesterlyk weten aftemalen. Philips

was heerschzuchtig gelyk Karel; maer bezat minder men-

schenkennis, en had geen begrip van de waerde der dingen.

Van de souvereine magt had hy zich dit ander denkbeeld

gevormd, dat de menschen de slaefsche uitvoerders zyner

grilligbeden moesten wezen. Zelfs eene schaduwe van vry-

heid maekte hem schichtig. In Spanje geboren, onderde

yzeren tuchtroede van spaensche leermeesters opgekweekt,

eischte hy van de anderen de treurige eenvormigheid en

het kwellend zelfbedwang, welke in zynen aerd lagen. De

luchtige geest der Nederlanders kwam hem zoo aenstootelyk

voor, als hunne privilegiën zyne zucht tot alleenheersching

dwarsboomden. Hy sprak slechts de spaensche tael, dulde

slechts Spanjaerden onder zyne vertrouwelingen, en volgde

slaefsch de spaensche zeden.

Gaerne had Keizer Karel gezien, dat de genegenheid,

^e\ke de Nederlanders hem toedroegen, door zynen zoon

mogt geërfd worden; en daerom had hy hem by voorraed

in 1549 in al de provinciën doen huldigen. Op den dag

zyner troonsafstanding bevool hy hem de Nederlanden aen,

DEEL IV.

33
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als de koslbaerste parel zyner kroon, en vermaende hem de
in 1552 g^even Blyde Inkomste te eerbiedigen. Maer deze
aenbeveling, werd zoo min als 's Keizers wensch , vervuld.

De innemende minzaemheid van Karel had zyns zoons aen-

geboren wreveligheid nog duidelyker doen uitschynen ; ter

nauwernood had hy gewaerdigd eenen blik te werpen op
al de te zyner eere gemaekte aenstalten ; zyne gelaetstrekken

verrieden de ontwerpen welke hy heimelyk tegen 's lands
vryheden koesterde.

Onraiddelyk nadat Karel de Nederlanden had afge-

staen, dat is reeds den 18.» January 1556, kwam Philips II

naer Antwerpen. Deze tweede inkomst des Konings was
seer triumphant ende costelyck, door het vieren van alle de
natiën, gilden en kameren ; maer, was de eerste intrede door
eenen gestadigen regen gekenmerkt geweest, deze ging met
zware onheilen vergezeld. Aen den Driehoek namelyk
hadden de Genuëzers eene stellaedje doen maken, op welke
pypers, trommers en andere muzikanten stonden. Des
avonds zou van deze stellaedje een vuerwerk worden afge-

stoken; te dien einde had men al de stukken in gereedheid
gebragt, als dezelve eensklaps vuer vatteden , met een
vervaerlyk gedruisch sprongen , en met verscheidene yzeren
klooten eene vreeselyke slagting onder de menigte aenrig-
teden; behalve de muzikanten werden vele menschen
gedood , gekwetst of verminkt.

De rede van 's Konings komst was het houden van een
kapittel van het Gulden Vlies in O. L. Vrouwekerk ; by
welke gelegenheid het choor gausch behangen was in rood
karmezyn fluweel met goud doorwrocht, terwyl de vloer
bedekt was met kostbare fluweelen tapyten. Andere tapyten.

voorstellende den veldtogl van Keizer Karel tegen Tunis,

versierden den grooten beuk en het kruiswerk.

Op Dingsdag, 20." January, deed de Koning zynen eersten

kerkgang, om de Vesperen te hooren. Al de straten, welke

hy moest doortrekken, van het Prinsenhof tot aen de

hoofdkerk, waren met baliën afgesloten en prachtig opge-

sierd. De ridders van het Gulden Vlies waren uitgedost

in roode zyden tabbaerds met bont gevoederd, en rondom

het lyf gegord ; op het hoofd droegen zy roode rolkapruinen.

Deze Vesperen waren slechts de vooravond van de kapittel-

houding, gelyk het by de meeste roomsche kerkfeesten

het gebruik is die getyden te zingen.

De eigentlyke plegtigheden begonnen eerst Woensdag

21." January, alswanneer de Koning des morgens naer de

kerk kwam , in gezelschap van de Vliesheeren , in hetzelfde

feestgewaed als den vorigen dag. Na de hoogmisse, welke

gezongen werd door Georgius van Egmont, Bisschop van

Utrecht, werden de hierna genoemde negentien heeren

door den Koning tot ridders geslagen :

Hendrik, Hertog van Brunswyk; Ferdinand, Aertshertog

van Ooslenryk; Philips van Croy, Hertog van Aerschot;

Don Carlos, Prins van Spanje; Don Gonzalo Fernandez

van Cardonne, Hertog van Sessa en van Terra-Nova; Louis

Henriquez van Cabra, Hertog van Medina van Rio Secco»

Admirante van Castillië; Alfonso van Arragon, Hertog van

Segorba en Cardona; Karel, Baron van Berlaimont ; Philips

van Stavele , Baron van Chaumont en Heer van Glajon

;

Karel van Brimeu , Graef van Meghem ; Philips van Mont-

morency, Graef van Hoorn; Jan, Markgraef van Bergen;

Willem van Nassau, Prins van Oranje, Heer van Breda en
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Burggraef van Antwerpen ; Jan van Montmorency , Heer van

Courrieres ; Jan , Graef van Oost-Vriesland ; Antheunis

Doria , Markgraef van Santa Stephano ; Fernando Francisco

d'Avalos, Markgraef van Pescare en van Guasto; Sforza,

Graef van Santa Fiora ; Wladislaw , Baron van Bernstein.

De ridderlyke plegtigheid voleindigd zynde, trok de stoel

terug naer het Prinsenhof, en langs den ganschen weg heen

werden er door eenen vooruitrydenden heraut gouden en

zilveren penningen onder het volk gestrooid. Denzelfden

dag nanoen kwamen de ridders, gansch in het zwart

gekleed, in de kerk terug, om er de Vigiliën bytewoonen

,

welke voor de afgestorven leden der orde gezongen werden.

Donderdag 's morgens 22.° January verschenen de ridders

wederom in de kerk, uitgedost gelyk den vorigen namid-

dag» te weten in zwarte lakenen tabbaerds met zwarte rol-

kapruinen. Ditmael werd er door Martinus Cuperus, Suf-

fi^agaen van Kameryk, voor de negentien jongst afgestorven

ridders eene uitvaert gezongen; de opperheraut ging ook

¥oor dezelve ten offer, en blies de ter hunner aendenken

ontstoken waskaersen uit, zeggende : irépassé (overleden).

Denzelfden dag, nanoen, gingen de heeren andermael ter

kerk, maer gekleed in wit satyn met roode rolkapruinen»

en hoorden seer devotelyck de Vesperen.

Ëindelyk Yrydag 's morgens had de laetste kerkgang des

Konings en der Yliesheeren plaets , welke gelyk den vorigen

achtermiddag gekleed waren ; en toen werd het feest van

bet Gulden Vlies besloten door eene misse van den H. Geest»

welke door Carolus van Croy, Bisschop van Doornyk,

bygestaen door den Choordeken , de Ranoniken en Kapel-

lanen^ werd gezongen.

Aldus eindigde dit Kapittel van het Gulden Vlies , het

eenigste dat immer te Antwerpen is gehouden geweest.

Voorheen zag men in het hooge choor van O. L. Vrouwe-

kerk, boven de gestoelten van het Kapittel, de ryk geschil-

derde wapenschilden der ridders , welke by dit feest werden

opgeroepen. Papebrochius twyfelt echter, of de wapen-

schilden, welke men te zynen tyde in het choor zag, wel

degene waren, welke er in 1556 werden gehangen. Hy

meent, dat zy in 1566 of 1580 afgeworpen en daerna her-

steld zyn geworden. Het onderzoek dezer kwestie zou

ondertusschen thans van weinig belang zyn ; want sedert

1798 zyn die wapenschilden met de oude gestoelten en

andere choorsieraden verdwenen (1).

Na dit Kapittel van het Gulden Vlies , toefde men niet de

inleiding der godsdienstberoerten te zien volgen. Men heeft

gansche boekdeelen geschreven, ten betooge, aen de eene

zyde, dat Willem van Nassau, Prins van Oranje, bygenaemd

de Zwyger, de bewerker dier onlusten is geweest; aen de

andere, dat dezelve aen de kettery en aen de onverstandige

handelwyze van Koning Philips moeten toegeschreven wor-

den. Ons inzigt is niet dit pleit hier wydloopig te onderzoe-

ken; maer indien het waer is, dat de omstandigheden de

menschen voortteelen, die op bepaelde tydstippen op het

wereldtooneel eene rol spelen , dan mag men aen Willem

van Nassau het regt laten wedervaren , met ongemeene

schranderheid de omstandigheden te baet te hebben genomen,

(1) Papebrochius, Annales Antv,, Tom. Il, pag. 412; Diercxsens,

Antverpia, ad A.°»; Antwerpsch Chronykje, bl. 53-55; Guicciardini

,

Description de Tout Ie Pats Bas, pag. 107; Le Roy, Notitia,

M. S. H. ƒ., pag. 30.
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Deze en andere feeslelykheden kouden nochtans de

openbare aendacht van de Hervorming niet aftrekken ; wel

ten tegendeele werd dezelve nog meer gespannen door de

verschyning van Jan Calvyn, die woelige tegenhanger van

Marten Luther. Diercxsens meent, dat het Calvyndom

eerst in 4561 in de Nederlanden verscheen; maer de ant-

werpsche Vierschaerboeken berigten, dat het hier reeds

twee jaren vroeger aenhangers en slagtoffers telde. Tot

deze laetsten behoorde zekere Marck de Lanoye : hy was

beschuldigd, van over vyf of zes maenden in den Pelikanen-

gang, op de Oude Beurs, zyn kind op den Calvinisten

maniere te hebben laten doopen, en tVi den selven ganck

diversche vermaningen aldaer ghehoort te hebben. Dit was

meer dan genoeg, om naer de andere wereld gezonden te

worden; ook werd de Lanoye in Augusty 1559 hier op de

Groote Markt levende verbrand.

Deze maend Augusty zag hier nog andere dergelyke han-

delingen der Inquisitie voltrekken. Zoo werd Jan Legrand,

een Wael of Franschman, insgelyks met den vure geregl :

zyne misdaed was, n de voorgaende Vaste twee Her-

vormingspredikatiën te hebben bygewoond : de eene in

eenen tuin, de andere in een huis over zyne deur; beide

deze feiten had de beschuldigde bekend, begerende genade

en geen recht. Gelyk men ziet, werd zyne begeerte niet

vervuld, zoo min als de bede van Willem Touwaert, die

verzocht had om erghens in eene plaets gesteld te werden , om

daer zyn leven te eynden.

Deze Willem Touwaert was tachtig jaren oud; al de hem

aengetegen misdaden bestonden in het bywoonen van ver-

boden predikatién, het spyzen van den predikant, en hel

bezitten van afgekeurde boeken. Wat het eerste punt

betrof, de ongelukkige gryzaerd had in zyn verhoor be-

kend , de predikatiën werkelyk te hebben bygewoond; maer

na daertoe door zyne buren te zyn verzocht geweest; wat

de boeken aenging, hy zeide niet te weten, dat dezelve

verboden waren : en in deze meening had hy ze zynen

zone gezonden. Deze verwering was allezins aennemelyk,

en de hooge jaren moesten voor des gryzaerds bede pleiten,

namelyk dat hy zyn leven in eenigen kerker mogt eindigen.

De regters hadden nochtans de wreedheid dezelve te ver-

werpen : Touwaert werd (almede in Augusty 1559) heime-

lyk op het Steen onthoofd!

Dit geschiedde aldus, omdat men bemerkt had, dat de

bevolking tegen deze halsregtingen eene zekere verbittering

begon te laten blyken. Ook was dit de eenigste heimelyke

teregtstelling niet : vele andere sektarissen moeten op die

wyze om het leven zyn gebragt. Zoo was zekere Jan Bos-

schaert in 1561 veroordeeld om door het vuer geregt te

worden; maer de heeren van het Magistraet, vreezende voor

oproer, hebben hem heimelyk op het Steen doen verdrinken

;

« 't welk niet sonder grouwzame moorderye geschiet is,

» want boven dat de tobbe eng en klein genoeg, en dat hy

» een lang en frisch persoon was, zoo hadde oock de beul soo

B weynig water genomen, dat hy den patiënt daer mede

» niet verdrinken konde, soo dat hy eyndelinghen bedwongen

• was hem te doorsteken, gelyk men naderhand in 't dood

» lichaem bevonden heeft. » En zoo ging het schier alle

dagen, zoowel hier als elders (i).

(!) Zie Cannaen, Bydmgen tot het Oude Strafrecht, bl. 262 en 310.

DEEL IV.
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Ondertusschen had Koning Philips besloten, zich naer

Spanje te begeven, en wilde vóór zyn vertrek alles regelen.

Margareta van Parma, eene onechte dochter van Keizer

Karel, werd tot Landvoogdes der Nederlanden benoemd , en

haer werden drie Raden en eene Gonsulte toegevoegd. Ver-

volgens nam de Koning te Gent afscheid van de Staten.

Generael , belovende de spaensche soldaten , die zich in den

lande bevonden, binnen drie of vier maenden terugte-

roepen, en ondertusschen hunne soldy te betalen.

Alles aldus geregeld zynde, begaf Philips zich naer

Ylissingen, alwaer eene vloot van negentig groote en kleine

schepen op hem wachtte; allen waren goed bevoorraed, en

Van Meteren vertelt, dat er zich onder anderen vyftien

duizend kapuinen en hoenderen aen boord bevonden. Deze

vloot ging den 25." Augusty in zee, de vorst medevoerende»

die onze gewesten nimmer moest wederzien ; maer wiens

yzeren schepter zich aen dezelve zwaerder ging doen ge-

voelen , dan indien hy in ons midden ware geweest.

De nieuwe Landvoogdes had weldra allerlei beslomme-

ringen op den hals. Vooreerst vergat de Koning de spaensche

soldaten terug te ontbieden, en Margareta nam het op zich

ze zelf wegtezenden (1561), ondanks de meening van Gran-

velle, die zeide, dat dit krygsvolk alleen in staet was om de

ketters in bedwang te houden. De waerheid was, dat die

soldaten een groote overlast voor de landlieden waren , en

door hun boeveryen in Zeeland byna een oproer verwekte.

Zoo ging het overigens altoos met alle vreemd krygsvolk,

dat men onder het een ofandervoorwendsel het land inbragt.

De duitsche vaendelen van Lazarus Zwendel hadden zelfs

onder betrekking hunner tuchteloosheid en moedwilligheid

i

' I

i
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eene soort van schrikinboezemende vermaerdheid bekomen

;

in 456! was er nog een van deze vaendelen in dienst des

Konings; de soldy dezer moffen was niet betaeld, en men

wist niet hoe het aenteleggen , om hen kwy t te geraken

;

want zy pleegden by de boeren allerlei ongeregeldheden.

Kortom, men was in de uiterste verlegenheid, als iemand

voorstelde aen de stad Antwerpen het gedeelte aftestaen,

dat de Koning in het Keurmeesterschap bezat. Deze raed

beviel ; de koop werd gesloten , de Stad betaelde aen den

Koning eene som van vyftig duizend gulden. De koninklyke

charter, dezen koop bekrachtigende, is van 13.» February

4561 ; en, luidens de inleiding, was de gemelde som bestemd

ter afdanking van het laetste vaendel van Lazarus Zwendel

,

alsmede om de kwellingen en schaden te myden , welke op

het platte land gebeurden : pour euiter les fouUes et degast

lesquels se faisoient sur Ie plat pays (1).

Eene veel grooter zwarigheid was het oprigten der nieuwe

bisdommen. Men telde toen in de gansche uitgestrektheid

der Nederlanden slechts vier bisschoppelyke zetels : degene

vanKameryk, Atrecht, Doornyk en Utrecht, onder twee

vreemde metropolitanen : Riemen en Keulen , die overigens

luttel te zeggen hadden. Dat deze bisdommen, in evenre-

digheid der aengegroeide bevolking, veel te uitgestrekt

waren, valt niet te ontkennen; en het vermeerderen der

Bisschoppen was dus onder deze betrekking doelmatig;

maer in de toenmalige omstandigheden werd deze maetregel

onderdehatelykste kleuren afgemaeld en vinnig bestreden (2).

(1) Rood Fluw, Boeek, fol. 130.

(«) Schiller, HisL du soulèvement det Paijs Bas, pag. 159.
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Onderlusschen had Kooing Philips besloten, zich naer
Spanje te begeven, en wilde vóór zyn vertrek alles regelen.

Margarela van Panna, eene onechte dochter van Keizer
Karel, werd tot Landvoogdes der Nederlanden benoemd , en
haer werden drie Raden en eene Consulte toegevoegd. Ver-
volgens nam de Koning te Gent afscheid van de Staten.
Generael

, belovende de spaensche soldaten , die zich in den
lande bevonden, binnen drie of vier maenden terugte-
roepen, en onderlusschen hunne soldy te betalen.

Alles aldus geregeld zynde, begaf Philips zich naer
Vlissingen

, alwaer eene vloot van negentig groote en kleine

schepen op hem wachtte; allen waren goed bevoorraed, en
Van Meteren vertelt, dat er zich onder anderen vyftien

duizend kapuinen en hoenderen aen boord bevonden. Deze
vloot ging den 25.» Augusty in zee, de vorst medevoerende,
die onze gewesten nimmer moest wederzien ; maer wiens
yzeren schepler zich aen dezelve zwaerder ging doen ge-
voelen

, dan indien hy in ons midden ware geweest.
De nieuwe Landvoogdes had weldra allerlei beslomme-

ringen op den hals. Vooreerst vergat de Koning de spaensche
soldaten terug te ontbieden , en Margareta nam het op zich
ze zelf wegtezenden (1561), ondanks de meening van Gran-
velle, die zeide, dat dit krygsvolk alleen in staet was om de
ketters in bedwang te houden. De waerheid was, dat die
soldaten een groote overlast voor de landlieden waren, en
door hun boeveryen in Zeeland byna een oproer verwekte.
Zoo ging het overigens altoos met alle vreemd krygsvolk,

dat men onder het een ofander voorwendsel het land inbragt.
De duitsche vaendelen van Lazarus Zwendel hadden zelfs

onder betrekking hunner tuchteloosheid en moedwilligheid
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eene soort van schrikinboezemende vermaerdheid bekomen

;

in 4561 was er nog een van deze vaendelen in dienst des

Konings; de soldy dezer moffen was niet betaeld, en men

wist niet hoe het aenteleggen , om hen kwy t te geraken

;

want zy pleegden by de boeren allerlei ongeregeldheden.

Kortom, men was in de uiterste verlegenheid^ als iemand

voorstelde aen de stad Antwerpen het gedeelte aftestaen,

dat de Koning in het Keurmeesterschap bezat. Deze raed

beviel ; de koop werd gesloten , de Stad betaelde aen den

Koning eene som van v^ftig duizend gulden. De koninklyke

charter, dezen koop bekrachtigende, is van i3.° February

i561 ; en, luidens de inleiding, was de gemelde som bestemd

ter afdanking van het laetste vaendel van Lazarus Zwendel

,

alsmede om de kwellingen en schaden te myden , welke op

het platte land gebeurden : pour euiter les fouUes et degast

lesquels se faisoient sur Ie plat pays (1).

Eene veel grooter zwarigheid was het oprigten der nieuwe

bisdommen. Men telde toen in de gansche uitgestrektheid

der Nederlanden slechts vier bisschoppelyke zetels : degene

van Kameryk, Atrecht, Doornyk en Utrecht, onder twee

vreemde metropolitanen : Riemen en Keulen , die overigens

luttel te zeggen hadden. Dat deze bisdommen, in evenre-

digheid der aengegroeide bevolking, veel te uitgestrekt

waren, valt niet te ontkennen; en het vermeerderen der

Bisschoppen was dus onder deze betrekking doelmatig;

maer in de toenmalige omstandigheden werd deze maetregel

onder de hatelykste kleuren afgemaeld en vinnig bestreden (2)

.

(1) Rood Fluw. Boeck, fol. 420.

(2) Schiller, Bist, du sotilèvement des Paijs Bas, pag. 159.
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Het Hof besloot echter de zaek doorled ryven. Doctor
Sonnius, welken men met dat oogmerk naer Rome had
gezonden, kwam van daer terug met eene bulle van Paus
Paulus IV, van J2.° Mei 1559, waerby veertien nieuwe
bisdommen werden opgerigt. Kameryk en Utrecht werden
verder tol aertsbisdommen verheven; alsmede Mechelen,
en aen dit laetste werd het primaetschap over al de Neder-
landen opgedragen (1).

Depauselyke bulle werd den 8.°January 1560 afgekondigd,
en ontmoette eene schier algemeene tegenkanting. De oude
Bisschoppen klaegden over de verbrokkeling hunner bisdom-
men; de Abten en moniken over het begiftigen der nieuwe
bisschoppelyke stoelen ten koste van de inkomsten der
kloosters; en de adel vreesde zynen invloed in de Staten te

lien kortwieken, door hel indringen van nieuwe Prelaten.
In een woord , roomsch en onroomsch , alles was tegen de
instelling van de nieuwe bisdommen (2).

Deze verbittering vermeerderde nog merkelyk, toen de
namen der titularissen van de nieuwe bisschoppelyke zetels

bekend werden. Granvelle, die inzonderheid by de edelen
in grooten haet stond, was zoo behendig geweest, het beste
part voor zich te bespreken, en werd benoemd tol Kardinael-

Aerlsbisschop van Mechelen , aen welken stoel de abtdy
van Afittighem, de ryksle, lot brooding was toegewezen.
Doctor Sonnius, die te Rome het meest voor de zaek had
geyverd, werd beloond met den stoel van 's Hertogenbosch.
Een Franschman van Boulogne, Philippus Nigri, werd de

(i) Diercxsens, Anherpia, ad A».
(2) Zie Van Meieren, Van Meerbeeck, Hooft en Slrada.

i
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Stoel van Antwerpen toegewezen. De bekleeding der overige

zetels raekt ons niet (1).

De grenspalen van hel bisdom Antwerpen werden door

eene bulle van Paus Pius IV van 11.»» Maert 1561 geregeld.

Het gebied des Bisschops moest zich uitstrekken over

honderd vier-en-zestig steden, vlekken en dorpen der pro-

vinciën Antwerpen en Noord-Braband. De titularis moest

door den Koning aen den Paus ter benoeming voorgesteld

worden. De abtdy van S. Bernaerds aen de Schelde werd

der bisschoppelyke tafel ten onderhoud geschonken, onver-

minderd de toelagen door de abtdyen van Villers en

S. Michiels te bezorgen. De collegiale kerk van O. L. Vrouwe

te Antwerpen werd tevens tot den rang van cathedrale ver-

heven; en het Kapittel kreeg onder zyne leden één Aerts-

diaken, één Aertspriester, één Penitencier en één Examina-

tor Synodael; deze functiën moesten door Kanoniken

worden waergenomen (2).

Zoo was dan het bisdom van Antwerpen opgerigt, des-

zelfs grenzen bepaeld en de titularis benoemd; ja, maer nu

zou deze nog aengesteld worden, en hier lag de knoop.

Trouwens, nergens was men met deze zaek meer bekom-

merd dan te Antwerpen. Onze Wethouderen duchteden

namelyk voor afbreuk van nering , indien men hier eenen

Bisschop kwam inteplanten ; want men liet zich vast voor-

staen , dat de Inquisitie alsdan mede zou worden ingevoerd.

Te vergeefs had het Hof hen trachten gerust te stellen,

hun by brief van 24.** January 1562 latende weten, dat er

(1) Van der WyncïX , Hist. des Troubles des Pays Bas, II.« P.,'ch. IV.

(2) Historia Episcopatus jintverpiensis , pag. 27 et seq.
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van Inquisitie geen kwestie was, en dat men de Stad
slechts de eere wilde aendoen, haer eenen kerkvoogd te

schenken. Noch koopman, noch burger, zegt Bor, werden
daerdoor bevredigd : maer bleven in de grootste verslagen-

heid verkeeren (i).

Inderdaed, volgens Aitzinger (2), hadden de Antwerpe-
naren tot driemael by de Landvoogdes vruchtelooze poogin-

gen gedaen om hunnen Bisschop uit de stad te weren,
alswanneer om uit de onzekerheid te geraken , werd beslo-

ten , drie gezanten naer Spanje aftevaerdigen , om den
Koning zelven te spreken. De Ambtman Godfried Sterck,

de Schepen Reinier van ürsel , en de Pensionaris Jacob
van Wesembeke reisden met dit oogmerk in Bloeimaend
des jaers i562 naer Madrid, werden den ii.» Juny by den
Koning ten gehoore ontvangen, en ontvouwden hem omstan-
diglyk de zaek; maer kregen geen ander antwoord dan
hetgeen hun door de Landvoogdes was gedaen geweest.

Gedurende vyf maenden , dat onze gezanten te Madrid
bleven, kregen zy geen nader bescheed, welk vervolg zy

ook deden. De Ambtman, inmiddels ziek geworden zynde,

reisde den 20.° December naer huis, met 's Konings monde-
linge verzekering, dat hy geenszins voornemens was Ant-
werpen met eenige Inquisitie of geloofsonderzoek te kwellen.

Wat de twee andere gezanten betreft, na lange vorderin-

gen hebben zy den 28." April 1563 nagenoeg eensluidend

antwoord ontvangen , hetwelk zy terugzonden , Z. M. ver-

zoekende met de zaek te willen wachten, tot dat hy in

(i) Bop, Nederlandtsche oorloghen, !.• Deel, fol. 20.

(2) De Leone Belgico, pag. ZGi.

persoon herwaerls zoude komen, en zelf de algemeene

benauwdheid zoude zien. Eindelyk, na verscheidene ver-

hooringen, vorderingen en antwoorden, heeft de Koning op
3.° Augusty 4563 apostille gegeven en breeder mondelinge

hope, dat Z. M. de aenstelling van eenen Bisschop te Ant-

werpen, om gewigtige redenen nog wilde achterhouden.

Wesembeke bragt deze tyding in post herwaerts, en zy

verwekte eene algemeene tevredenheid in onze stad (1).

Deze voldoening moest echter van korten duer wezen,
zoo als wy weldra zullen zien. Maer alvorens ons verhael

voorttezetten , willen wy eenen vlugtigen blik werpen op
den toestand onzer rederykkamers , by gelegenheid van een

groot Landjuweel, dat in 1561 te Antwerpen met onge-

meenen luister plaets had.

Sedert het fraeije Landjuweel in 1550teMechelen gegeven,

en voornamelyk sedert de inhuldiging van Keizer Karel in

1520, waren onze drie rederykkamers gestadig in bloei en

voorspoed vooruitgegaen. Er was schier geen openbaer

feest, vorstelyke inhaling of vredeviering, welke zy niet

door hunne tooneelvoorstellingen opluisterden. Van Ertborn

heeft uit de dagboeken van S. Lucasgild aengeteekend, dat

hetzelve onder het dekenschap van den schilder Joos van

Cleef, van 1520 tot 1525 eene totale som van 446 gulden

uitgaf, ter bekostiging van onderscheidene tooneelvoorstel-

lingen (2). In het laetstgemelde jaer, den Zondag van

Bloeimaend, haelden de schilders hunnen mei in : a sy

» waren, zegt De Weert, met geblasonneerde rocken van

(i) Bot, Nederlandtsche oorloghen, I.« Deel, bladz. 20.

(2) Van Ertborn, Acnteekeningen over S, Lucasgild, bladz. 16.

\M
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» papier op syn antieckx gemaeckt, al groen geverft met

B folie, ende met allerleij menichte van hoyen ende heimetten

» van den selven fatsoene. » Papieren rokken waren gewis

geen groote pracht; maer dit armoedje werd door den

trein vergoed, welke in wagens en paerden zeer talryk was.

Het wapen der stad, met eenen roozen hoed versierd,

werd haer des avonds ten geschenke aengeboden (i).

In Juny 1529 reisden de Violieren naer Gent, waer zy de

twee opperste en eenen naerprys wonnen. Het volgende

jaer (1530) togen zy op eenen wagen vol figuren naer Gent,

waer zy insgelyks den hoogsten en eenige mindere pryzen

bekwamen. Eene gelyke zege behaelden zy in dezelfde stad

in 1539, op een aldaer gegeven rederykersfeest (2). Onze

rederykkamers hadden echter niet altoos evenveel geluk.

Te Mechelen, by voorbeeld, werwaerts zy den 11." July

1535 alle drie naer toe waren getrokken, kreeg de Goud-

bloem slechts den eersten prys van het schoonste inkomen,

en den derden van het tooneelspel. De tweede prys der

intrede werd de Violier toegewezen (3).

De smaek voor de declamatie of uitgalming moet toen

wel algemeen geweest zyn, daer men in Augusty 1539 op

de Melkmarkt , en in September in de Kammerstraet pryzen

voor kinderen uitloofde, niet alleen voor de uitgalming van

referynen, maer ook voor de beste houding, het schoonste

inkomen en het luisterrykste vieren (4).

(i) De Weert, Kranyk van Antwerpen, Hs. ad A.™.

(2) Valkenisse, Annales Antverpienses , ad A.».

(3) Willems, Belgisch Museum, 1.« Deel, bladz. 157.

(4) Bertryn, Chronyke van Antwerpen, fol. 78; Papebrochius

,

Annales Antv., Tom. Il, pag. 208; Willems, Belg, Mus., loco cilato.

Uit hel reglement in 1480 aen de Violiere gegeven, heb-

ben wy reeds vernomen, dat het aen de leden ten strengste

verboden was iets tegen het katholyk geloof te maken of

optestellen. De rederykers werden echter ten laetste

sterk verdacht gehouden , tot de vrydenkers te behooren

en de nieuwgezinden te ondersteunen. Peeter Schudde-

matte , een schoolmeester en fray rhetorisier, werd zelfs den

10." Mei 1547 voor het Stadhuis geregt, om dat men hem

ketterey opleyde (1). Deze beschuldiging schynt echter niet

gegrond te zyn geweest; want de Pensionaris Wesem-

beeck (2) zegt, dat Schuddematte alleenlyk werd te regt

gesteld, a om dat hy een ballade ghemaeckt hadde van

» eenighe stucken door Minderbroeders bedreven : » van

de persoonlyke kwestie van eenige moniken had men eene

doodschnldige religiekwestie gemaekt. Dit heeft men nadien

nog maer al te veel gezien.

De ridder Antheunis van Stralen , Heer van Merxem en

Dambrugge, werd den 16." October 1550 aengesteld tot

hoofdman van S. Lucasgild (3) , en bewees groote diensten

aen hetzelve. Onder zyn bestuer werd de kamer der Goud-

bloem en degene des Olyftaks elk met vyf-en-zeventig

mannen vermeerderd. Aenvankelyk waren er van deze

laetste kamer honderd vyftig mannen van den dienst der

gilden vrygesteld : eene resolutie van Burgemeesters en

Schepenen, van 26." Augusty 1553, verminderde het getal

dezer vrygestelden tot vyf-en-zeventig (4).

(1) Antwerpsch Chronykje, bladz. 47.

(2) Beschryvinghe van den staet ende voortgang der religie, bladz. \0.

(3) Rcquestboeken y op hel stadsarchief, fol. 109.

(4) Willems, Belgisch Museum , I.« Deel, blad*. 237,
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De Klavecimbelmakei-s verzochten in 1557 onder S. Luca»-
gild te mogen komen , dat hun ook toegestaen werd , op
voorwaerde dat zy aen het gild een goed en dienstig
klavecimbel zouden geven. Van Ertborn (1) neemt hieruit

gelegenheid om het feit te bestatigen, dat er te Antwerpen
leer goede klavecimbelmakers moeten geweest zyn, en dat
het gebruik van dit speeltuig nog al gemeen was.

Hetzelfde jaer spraken de Wethouderen een vonnis uit,
hetwelk door het Hof van Braband bevestigd werd, en
waerby aen alle boekdrukkers, boekbinders, boekverkoopers
en prenters werd geboden zich onder S. Lucasgild te be-
geven, overeenkomstig het reglement van U42. De boek-
drukkers gehoorzaamden slechts, na al de twistmiddelen te
hebben uitgeput, welke de wetten en ordonanciën op het
stuk hun aen de hand gaven. Vau Ertborn meent, dat de
weerbarstigheid der boekdrukkers daervan voortkwam, dat
zy door bemiddelde persoenen, die in pleitzaken ervaren
waren, ondersteund werden. Dit is niet onmogelyk ; maer
de ware oorzaek schynt geweest te zyn, dat het bestuer van
S. Lucasgild zich het regt had aengeraaligd, om de gedrukte
boeken te keuren en derzelver verkooping te verbieden.

Uit krachte van welke wet of ordonancie deze keuring
geschiedde blykt niet; maer het is zeker, dat men hier al
vroeg vlaemsche Bybels drukte. Zoo had Claes de Graue in
1516 eene uitgave bezorgd van den Bibel mUcorte,ghe.
translateert uien latine ende mlsche, mollen figueren; en in
1518 eenen anderen

, vermeerdert met allen die boecken als in
dm Latynen. Al de exemplaren dezer twee uitgaven, welke

(1) Jenleekemtigen over S. LmugiU. bladz. 21.

5
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men vinden kon , werden in beslag genomen en vernietigd

;

ook zyn zy ten uiterste zeldzaem. Nog stouter was Jacob van

Liesveldt, die in 1526 eenen Byhel met houlsneéfiguren

uitgaf; dezelve was grootendeels naer de overzetting van

Marten Luther gevolgd, en ten dienste der Hervormden

geschikt. Willem Vorsterman bezorgde er eene nieuwe

uitgave van, welke men voor een pronkstuk der toenmalige

antwerpsche boekdrukkunst houdt. In 1534 gaf Marlen de

Keyser hier eenen franschen Byhel in het licht, welke almede

by plakkaert werd verboden, alhoewel cumprivilegio imperiali

verschenen. Hendrik Peetersen liet er op zyne beurt eenen

vlaemschen uitgaen, tegen welken het plakkaert van30.°Juny

4546 byzonder is gerigt.

Zie daer vier antwerpsche Bybeldrukkers ; wat wonder

dan, dat de lieden van dit ambacht niet onder S. Lucasgild

wilden gaen : zy verdedigden de vryheid der drukpers,

welke men toen al bedacht was aen banden te leggen. Tot

dusverre echter hadden zy het nog niet te zuer moeten

bekoopen, en waren er afgekomen met het in beslag nemen

en verbranden der afgekeurde Bybels. Dit verstoutte Jacob

van Liesveldt, die in 1551 eene derde uitgave van zynen

Bybel had bezorgd, en in 1542 liet hy de vierde verschynen.

Deze Bybel is zeer vcrmaerd , omdat dezelve aen den armen

Liesveldt het leven kostte, eensdeels omdat hy in eene

kantteekening gedrukt had, dat de salicheyt der menschen

alleen compt door Jesum Christum, en andersdeels omdat op

eene der prenten, voorkomende by het IV.® hoofdstuk vau

Mattheus, de duivel onder de gedacnte vau eenen monik

wordt afgebeeld. Dit laetstc werd als een onvergceflyk

schelmstuk aengemerkt; weshalve de drukker en uitgever

I
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van den Liesveldlschen Bybel in 1545 Ie Antwerpen open-
baerlyk werd onthoofd (i).

Behalve deze Bybels drukte men hier nog veel andere
verboden boeken. Frans Fraet, een boekdrukker, die er
zich het meest schynt aen pligtig te hebben gemaekt , en
wien zulks etlelyke reizen was vergeven geweest, zonder
dat hy het daerom naliet, moest zyne vermetelheid insgelyks
met den dood bekoopen , en werd den 4." January i 558 op
de Groote Markt geregt (2). Wy zullen deze vervolgingen
tegen de vryheid der drukpers later met iramer meerder
hevigheid zien doorzetten. Vervolgen wy thans de geschie-
denis onzer rederykkamers, die nog eens met grooten luister

moesten blinken, om daerna allengs te vervallen.

Ten tyde namelyk, dat Melchior Schetz, Heer van Rumpst,
prins van S. Lucasgild was, en Antheunis van Stralen, Heer
van Merxem, nog als hoofdman fungeerde, had men het
plan gevormd om te Antwerpen een Landjuweel (3) te

(i) Jacob van Wesenbeeck, Stoet ende voortganck der Religie, bl. 10.
(2) Antwerpsch Chronykje, bladz. 57. Een anlwerpsche facteur of

dichter van dien naem, die te zelven tyde leefde, was waerschynlyk
lOon van onzen ongelukkigen drukker. Zie WiUems, Ferhandeling

,

I.« Deel, bladz. 258.
^

(3) Het Landjuweel was onderscheiden van het Haegspel : door het
eerste bedoelde men den wedstryd in het algemeen of byzonder voor
de steden, en Kiüaen vertaelt het door bravium {hrabeum) celebre
regxonis, vietori propositum : het andere beteekent inzonderheid de
dorpsspelen, ludi pagani, non publici aut ctmmunes, non celebres,
legt Kihaen. Van daer, dat het Haegspel by het Landjuweel van 1561
afzonderlyk werd gegeven. De schutters gaven schietspelen voor de
aorpen; anders zegden zy eenvoudiglyk schietspel, of ook wel Land-
juweel, als de kampstryd algemeen of voor de sleden was. De vol-
gende uitleg daervan is niet zonder belang : « Aengaende den Haech-
» spelen, zegt de uitgever der Spelen van Sinne, in «yn berigl totten

geven , dergelyk men er in langen tyd hier te lande geen

gezien had; maer daervoor was de toestemming van de

landregering van noode. De bekende Perenot de Granvelle,

Bisschop van Atrecht en hulpraed der Landvoogdes, had

toen in zulke zaken wel het meeste te zeggen ; ook was het

by hem, dat de antwerpsche afgevaerdigden zich vervoeg-

den , om den oorlof te bekomen. De sluwe minister had het

verzoek gaerne ronduit geweigerd; maer vreezende de ge-

moederen te verbitteren , zocht hy uitvlugtsels, om de zaek

op de lange baen te krygen. Hy betuigde dan alleenlyk den

wensch, dat het ontworpen Landjuweel nog eenigen tyd

wierd uitgesteld, onder voorwendsel dat de oorlog nog maer

onlangs had opgehouden , dat zulke feesten veel geld koste-

den , terwyl het land de beden niet kon of wilde betalen.

Maer men antwoordde hem, dat men het aen die van Vil-

voorde wel had toegelaten , en dat ettelyke zwaermoedige

bedenkingen geenen uitstel duldden.

> goetwilligen Leser, es te weten dat die van andere naluere, obser-

> uatien ende ordonnancien zijn dan de Landt juweelen, niet houdende

> eenighen zekeren tijt van weder op te hanghen, etcet. Dan wort

» sulcx ghemeynlijc ghebruyct in alle heerlijcke triumphen, zoo wel in

» Rhetorijcke als schietspelen van importancie , betreffende de groote

» steden ende solemnele feesten , om door zulckx bunnen triumph te

9 besluyten met een nieu recreatie van minder costen, maer niet allijt

» van minder conste ofte ghenuechte, ghelijck hier genoech blijckt;

» oock en is niemant tot zulcx ghehouden te comen dan dient vuyt

» jonsten belieft, ende moghen sodanighe Haechspelen also wel op

> de dorpen ende Vrijheden, als inde Sleden ghehouden worden;

» ja, dat meer is, op alle plaetsen daer besworen gulden van

j) Rhetorijcke Bussen, ende Doghen zyn, gheene vuytghestoken , op

» dat alle Liefhebbers der voornoemder conslen jonslich zouden

B mogen vergaderen ende by malcanderen comen zonder zodanighe

Ti excessiue costen, triumphen van incomen, vieringhen ende dier-

» ghelijck tot groote beswaringhe te doene. »
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Deze onderhandelingen hadden plaels legen het einde
van February 1561, en schenen onverrigter zake te zullen

afloopen; maer eindelyk zeide Granvelle, dat men het

verzoek onzer gedeputeerden aen Hare Hoogheid zoude te

kennen geven, « ende daer by vueghen, dat men sonde

» moghen belasten dengeenen dier ter Lantjouweel sonde

» comen; ende anders gheen spel te moegen speelen dan
» by den visitateurs en ware geapprobeerl; ende dat de

visitateurs 't selve souden onderhouden ende overseynden,

» legen dat men 't Lantjouweel sonde houden; ende soo

» verre sy yet veranderen soude, worden gecorrigeert. »

Deze woorden geven de bekommering des ministers te

kennen : hy vreesde namelyk, dat het ontworpen feest

een voorwendsel tot eenige betooningen der nieuwgezinden
zoude kunnen worden. Deze vooringenomenheid blykt nog
duidclyker uit het octrooi , hetwelk de gedeputeerden den
22." Maert, na veel aendringens verkregen, en waerby de
opstelling van een Landjuweel werd toegelaten.

By dit octrooi werd een vrygeleide verleend van veertien

dagen voor het begin tot veertien dagen na het voleindigen
van het Landjuweel, aen al de persoonen, die nacr hetzelve

zoude willen komen; ter uitzondering nochtans van alle

ballingen, moordenaers, straetroovers en andere criminelen,

mitsgaders 's Konings « openbaere vyanden, ende die

» rebelle ende wederspannighe. »

Van de ontworpen prysvragen mogt men slechts eene der
drie volgende kiezen : « Weicke experientie ofte geleertheyt

» meer wijsheyt by brenght ? — Het weicke de menschen
» het meest verweckt tot de kunsten? — Waerom een
» ryck gierich mcnsche meer rijckdom begeert ? » Al de

kameren en gilden, die naer het Landjuweel zouden willen

komen, moest men in tyds daervan verwittigen, a ten eynde

» sy in hun spelen en balladen hen nyet en vervorderen

s eenigherhanden dingen te stellen oft mengen, die der

» religiën souden mogen aengaen, oft tenderen (strekken)

» tot verachtinge » des Konings. Die van Antwerpen

werden daerenboven gehouden , gedurende het Landjuweel

ff suicken wacht ende ordene binnen (hunne) stadt te stellen

» ende doen houden, dat alle inconvenienten ende peryc-

» kelen , die midlertyt souden mogen reysen , verhuedt

» (zouden) mogen worden (1). »

Alle deze voorbehoudingen werden door de Wethouderen

aengenomen , en de regering kon aldus min of meer gerust

zyn. Ingevolge dit octrooi werd korts na Paschen het

Landjuweel te Antwerpen uitgeroepen, met vermaning van

wege het Magistraet, de zotten, die er zouden naer toe

komen, niet te misdoen, en de straten te keren. Ter

zelfder tyd werd de rederykkamer de Papgulde verboden (2).

Van in de maend July begon men openbare toebereidsels

te maken tot het houden van dit rederykersfeest. Onder

anderen waren de volgende pryzen uitgeloofd : voor het

triumphant8te vieren, dat is voor die kamers, die met de

meeste pracht en luister zouden binnenkomen : eene zilveren

schael van zes oneen voor de kamers uit de groote steden

,

en eene schael van vier oneen uit degene der mindere

plaetsen. Een prys van zeven schalen of zes oneen was

bestemd voor de vertooning van het beste esbattement of

(1) Willems, Belgisch Museum, I.« Deel, bladz. 459 en volg.

(2) Stadts Ordonnantieboeck , fol. 500, 508 en 509.

m
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blyspel. Verders moest er een zinnespel vervaerdigd worden

op de vraeg : Wat den mensch aldermeest tot conste vertcect,

Ëindelyk was er nog voor andere vakken een aental pryzen

opgehangen ter gezamentlyke waerde van honderd vyftien

en half oneen zilvers (i).

(i) Deze en de bierna volgende byzonderheden over bet Landjuweel

van i561 zyn meerendeels getrokken uit het werk Spelen van Sinne

,

vol schoone moralisacien, wtleggingen ende hediedenissen op alle

loeflycke consten, waer inne men claerlyck ghelyck in eenen spiegfiel

,

fgmrlyck , poetelyck en retoryckelyck mach aemchouwen hoe noot-

saklyck en dienstelyck die selve consten allen mcnschen zyn. Ghespeelt

met octroy van Con. M. binnen der stadt van Antwerpen op dlant-

juweel by de veerthien cameren van Retorycken die hen daer ghepre-

senteert hebben den derden doch Angusti intjaer 1561. Op de questie :

fFat den mensch aldermeest tot conste verweet met divcrsche

schoone Figuren. Antwerpen, by M. Willem Silvius, 1562, klein in-4A
De figure gedruct boven beyde de caerten die de Camer van de Vio-

lieren wtsondt so wel int Haechspel als Dlantjuweel ontbreekt veeltyds

aen de weinige exemplaren die men van dien bundel nog ontmoet.

Ook zyn de volledige exemplaren zeer raer, en, daer de stukken

afzonderlyk- zonder paginatie, slechts met signaturen zyn gedrukt,

treft men byna geene twee exemplaren waer de stukken dezelfde

rangschikking hebben. Ook is het Haegspel zelden by de verzameling

ingebonden , en daerom betaelt men de exemplaren die deze vervatten

vry duer. Dit gedeelte draegt een' afzonderlyke titel , luidende : Spelen

van Sinne waer inne alle oirboirlljcke ende eerlijcke handwcrcken
ghepresen ende verhaelt worden, lot grooter stichtinghe ende onder-

^
wijsinghe van eenen yeghelijcken , van wat staten hy is. Ghespeelt

met Octroy der Co. Ma. binnen de stadt van ontwerpen op Thaech-
spel naer Dlandt-Juweel , by die vier Cameren van Rhetorijcke, die

hen daer ghepresenteert hebben (namelyk het Jcnnetteblocmken van

Lier, het Hcybloemken van Turnhout, de bloeijende fVyngacrt van
Berchem, en de Corenbloem van Brussel) den vierentwintichstcn doch
Aitgusti int Jaer ons Heeren 1561 , op de questie : Welck handtwerck
oirboirlijcste is van doene , en eerlijcste , nochtans seer cleyn gheacht ?

Huydecoper noemt die spelen het laetste gedenkstuk van de, by hem,
gezaghebbende tael onzer voorouders {Proeve van Tael- en Dichtkunde,

].• D., bl. 295. Zie ook Willems. Verhandeling, L« D., bl. 269).
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Den 5.» Augusty, dag tot den plegtigen intogt bestemd,

werden de rederykkamers , ten getalle van veertien, door

S. Lucasgild of de kamer der Violiere, met den Burgemeester

Antheunis van Stralen en den Schepen Melchior Schetz aen

het hoofd, ingehaeld. Vooruit reed onze Violiere met de twee

andere kamers : de Goudbloem en de Olyftak. Daema volgde

de Vreugdebloem van Bergen-op-Zoom ; de Peoen van Meche-

!en; de Roos van Leuven; de Groeijende Boom van Lier; de
Lisbloem van Mechelen; de Kauwoerde van Herenthals; de
Goudbloem van Vilvoorden; de Leliebloem van Diest; het

Lelieken van den Dale van Leeuwe ; de Christusoogen van

Diest; en de Vurige Doorn van 's Hertogenbosch : deze laet-

sten met honderd vyf-en-twintig paerden. De trein werd be-

sloten door het Mariëkransken van Brussel, welker leden, ten

getalle van drie honderd veertig mannen te paerd, degene van

de overige kamers in kostbaerheid van kleeding overtroffen.

Van Meteren, die de stoet zag binnenryden, geeft van den dos

der rederykers van hel Mariëkransken de volgende beschry-

ving : zy waren gekleed in rood karmezyn fluweel en zyde; zy

droegen lange poolsche kazakken met zilveren passementen,

en roode hoeden, gefatsoeneerd als antieke heimetten, met

witte pluimen versierd ; hunne laerzen en wambuizen waren

wit, hnnne gordels vierkleurig en curieuselyk met goud door-

wrocht. Na de Brusselaers muntten de leden der mechelsche

Peoen f sterk drie honderd zes-en-twintig mannen, byzonder

uit : allen waren gekleed in Ityn incarnaet stamet met gouden

passementen ; zy droegen roode hoeden, kousen en wambui-

zen, gele pluimen, gouden kransen en zwarte laersjes (1).

(1) De Munck, Prov. . stadt ende district van Mechelen. ih" D. , bl. 384.
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Zulk een pracht en trein laten met reden veronderstellen»

dat de rederykkamers te dien tyde grootendeels, zoo niet

geheel, uit begoede burgers bestonden, wien het niet

slechts de beoefening der letteren, maer ook om de vryheid

van denken en schryven te doen was. Dit laet overigens

gedeeltelyk verklaren, v^aerom de regering zoo ongaerne

eene algemeene byeenkomst dier letterkundige genoot-

schappen zag. Het getal der rederykers te paerd, uit al de

steden te samen , beliep dertien honderd drie-en-negenlig,

dat der zegewagens drie-en-twintig , en dat der andere

vragens honderd zeven-en-negentig. Op deze laetsten be-

vonden zich nog een aental gildebroeders met fakkels en

vuerpannen, welke het feest door hunne tegenwoordigheid

kwamen opluisteren.

Terwyl deze prachtige trein de algemeene bewondering

verwekte, werd de volksmenigte door de narren of zotten

van elke kamer in luimige stemming gebragt. Deze per-

sonaedjes waren toen by eene rederykkamer onmisbaer.

Men bemerkte onder hen de narren der Vreugdebloem y van

Bergen-op-Zoom ; der Lisbloem ^ van Mechelen, en der

Leliebloem, van Diest, die allen eene kat tot zinnebeeld

hadden genomen. De zot van den antwerpschen Olyftah

reed met twee jonge sottekens op eenen ezel, en degene

onzer Goudbloem op een oubollich vreemt ghemaect peere. De
nar van den Groeijenden Boom, van Lier, zat eerseling

te peerde, en degene der Kauwoerde, van Herenthals,

bereed een houten paerdje. De gek der Goudbloem, van

Vilvoorden, had eene kinder of kermisslanghe in de hand^

die hy open ende toe dede. De nar van de Lelikens, van

Leeuwen, ging in eenen rolwagen op twee blaesbalgen.
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die in U gaen al geluyt gaven. De zot der diestersche Chris-

tusooghe reed te paerd, houdende in de hand een boek vol

brillen. Ëindelyk degene der Leuvensche Roos sat in soda-

nighe manieren op eenen ezel, dat hy al rydende eenen corde-

toaghen voor hem cruyden, seggende : hoe sullen zy dit scheyden.

Zeker zyn al die zotternyen geen fyne boerten ; maer zy

doen den geest des tyds kennen. Men was toen meer

gestemd op grove kwinkslagen , dan op spitsvondige aerdig-

heden ; met de eersten kon men de menigte doen lachen

,

dat zy haren buik moest vasthouden; met de laetsten

waegde men voor een' zouteloos snapper doortegaen. Er

wordt niet gemeld, door welke grappigheid de gek der

Violiere uitmuntte, die den 6.° Augusty al de overige

kamernarren eene uitnoodiging zond, om met hem de stad

in triumf rond te ryden.

DeWethouderen, ondertusschen de zaek treffelyk willende

aenleggen, gaven den 7." Augusty een groot banket aen de

Prinsen, Dekens, Factors enz. der onderscheidene genoot-

schappen. Zulke gastvryheid ziet men in onze tyden niet

veel meer ; maer ook in de XVL® eeuw was de moedertael

en hare beoefenaers in eere gehouden.

De loting, welke den 5." Augusty gedaen was, had de

beurt van elke kamer aengewezen; den 8.° daerna begon-

nen de Spelen van Siwne, gelyk men de tooneelvoorstellingen

op het g^even thema noemde. Deze spelen duerden de

gansche maend voort, en de pryzen werden ten slotte

toegewezen als volgt :

Het brusselsch Mariënkransken had den eersten prys van

de schooriste en triumphantelykste incomst, dien van het

figuerlykste en moralykste incomen, en dien van 't schoonste

\r
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en iriumphantste vieren. De mechelsche Peoen bekwam den
eersten prys van het schoonste blosoen oft devyse ; de liersche

Groeijende Boom dengenen van den schoonsten en solemne-

Ujcksten kerckganck; de Vierige Doorn van 's Hertogenbosch
dengenen van het beste esbattement; de leuvensche Rooa
dengenen van het spel van sinne; de mechelsche Lisbloem

den prys van de beste persoonagie; het leeuwsche Lelieken

dengenen van de prologhe en het poëtelyck punt; eindelyk

de kamer van Bergen^p-Zoom mogt den prys wegdragen
voor het innocentelycst oft onnooselijcst den sot te maken.

Aldus eindigde dit glansryk Landjuweel, hetwelk, volgens

Van Meerbeeck (I) wel honderd duizend gulden moet gekost
hebben. Nadien heeft men nooit iets dergelyks meer gezien.

Wel gaf de Vudiere ten slotte van het Landjuweel nog een
Haegspel

; maer er kwamen slechts vier kameren naer toe :

de Jenettebloem van Lier; de Bloeijende Wyngaerd van
Berchem; de Beibloem van Turnhout, en 't Korenbloemken
van Brussel. Veel kosten werden er dan ook niet aen
toegelegd, en het Landjuweel omtrent denzelfden tyd te

Rotselaer gegeven, was eigentlyk een schietspel, op hetwelk
onze Jonge Voetboog den eersten prys van het schieten

en dengenen van het wytste versueek met den wyn behaelde.
Dit gild werd hier den 6.° September door de vyf andere
gilden zeer triumphantelyk ingehaeld (2).

De smaek voor de spelen van sinne, esbattementen en
andere dergelyke letteroefeningen was toen zoo algemeen
dat er, behalve de drie gezworen rederykkamers , nog

(1) Chronyke der gansche f^ereld, ad A.» 1862.

(2) Antwerpseh Chronykje, bladz. 37 en 58 der nieuwe uitgave.
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ettelyke kleine tooneelgezelschappen bestonden. Dit blykt

inzonderheid uit een rekwest in 1564 door de kamer van

het Lelieken in den dale van Calvariën by het Magistraet

ingediend. Deze kamer, even als de reeds genoemde Pap-

guldef was in 1561 verboden; hetzy wegens onbetamelyk-

heden en ergerende misbruiken, helzy, wat wel hetwaer-

schynlykste is, wegens den toon en strekking harer kluyten

en refereinen j welke meer of min met den hervormings-

geest instemden. Door het gemelde rekwest vroegen de

leden van het Lelieken hunne caemere ende residentie te mogen

houden gelijck voirtyds; maer de supplianten werden den

27."^ Maert 1564 afgescheept met de apostille dat'zy patientie

moesten hebben (1).

Het haegspel van 1562 was overigens het laetste feest,

door onze Violiere gegeven; nadien vindt men van deze

aloude rederykkamer in onze jaerboeken schier geen gewag

meer gemaekt. Wat de Goudbloem betreft , zy was in Juny

1565 op het haegspel te Brussel, waer zy den eersten

prys behaelde. Ook de Olyftak, luidens een berymd

rekwest, door deze kamer by het Magistraet ingediend,

schynt op dit feest te zyn geweest en pryzen te hebben

behaeld. Blykens een ander rekwest bedroegen de onkosten

dezer prysbehaling , daeronder begrepen drie heerlyke

banketten, 1450 gulden, ter vergoeding dezer onkosten

werden aen de kamer 400 Carolusgulden toegestaen (2),

Wy zullen onze rederykkamers in de XVIL® en XVIIL*

eeuw nog eens terug vinden.

(1) Requestboek van het jaer 1563, fol. 150.

(2) Belgisch Museum, I.« Deel, bladz. 165 en 166.
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Oorzaken en begin der godsdiensiberoerten, — De Inquisitie en hare
gevolgen. — Vertoogschrifl der burgery. — Drie seliten te Ant-
werpen. — Teregtstelling van Cliristolfel Fabricius. — De Lange
Magriel. — Harde winter. — De Graenlioopers. — Rabrakingen van
straelroovers. — Misnoegen van Koning Philips. — Ordonancién
van hel Goncilium van Trente. — Klaegschrift tegen de Inquisitie.— Aenvang van het Wonderjaer. — Petitie tegen de edicten. —
Apostille van het Hof. — Voorgewende samenzwering. — Spot-
prenten en pasquillen. — Smeekschrift der Edelen. — De Geuzen
en smalle jonkers. — Nieuw vertoogschrift tegen de Inquisitie en
de plakkaerten. — Eerste geloofsbelydenis der Gereformeerden.—
Openbare predikatièn. — Edict tegen de vreemdelingen. — Vervolg
der predikatièn. — Stedelyke policiemaetregelen. — Stoornis der
Gereformeerde preek. — De Calvinisten vragen een beluik in de
stad. — Brand in de Beddenstraet.— Hendrik van Brederode komt
met zyne geuzen van Brussel. — Vele kwade roepen. — Drie
preken op het Luisbeke-Laer.— Maetregels van algemeene veilig-

heid. — Inkomst van Willem, Prins van Oranje. — De Predikant
der Calvinisten ingehaeld. — Predikatièn op het Laer verboden.
— Wederspannigheid der Calvinisten. — De Lutheranen beginnen
iösgelyks opentlyk te prediken. — Mathias Flaccus lllyricus rede-
twist met doctor Petrus Cunerus. — Oorzaken van den byval der
gereformeerde predikatièn.

's Konings besluit de oprigting van een bisdom te Ant-
werpen voorloopig in overweging te houden, was een

gewigtig voordeel voor de party der Reformatie, aen welke

de sluwe Prins van Oranje onder de hand tot leider ver-

strekte, tevens dat, door de afstelling van den Kardinael de
Granvelle, hare geduchtste tegenstander werd uit het

veld geslagen. Deze diep gehate minister, wien het wel aen

<
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geen verrezigtige slaetkunde mangelde, zoomin als aen

onverzadelyke eerzucht, was den 10.° Maert 1564 naer

Bourgondië, zyn vaderland, vertrokken, latende Oranje en

zyne aenhangers meester de zaken eene wending naer

welgevallen te geven ; en voor een oogenblik waende men

,

dat alles tot de orde zou terugkeeren. Ongelukkiglyk waren

de grieven te zwaer en de veeten te bitter, om zoo spoedig

eene vreedzame ontknooping toetelaten. Met voorzigtigheid,

toegeeflykheid en een wys beleid zou men het vast bulderende

onweer mogelyk nog hebben kunnen afwenden; maer, onge-

lukkiglyk, de veeten en grieven kwamen tegen den spaen-

schen hoogmoed aenbotsen : de oude wrokken werden weer

levendig; de Koning, uit den aerd spaenschgezind , koos

de gevaerlykste party, en nam tot geweld zynen toevlugt.

Hy wilde, zegt van der Vynckt, minder onafhankelyke

onderdanen, en besloot hen te vernederen of te verliezen.

Wy zullen hier niet herhalen alles wat over den oorsprong

en oorzaken der nederlandsche beroerten gezeid en ge-

schreven is; maer al de opgaven desaengaende samentrek-

kende en vereenvoudigende, vindt men dat deze groote

staetsomwenteling twee hoofdbronnen had, uit welke al de

andere ontsproten. De eerste is de verwydering der vreemde

troepen, welke in 1559 door de te Gent vergaderde Staten-

Generael aen den Koning zelf gevraegd werd , eer hy naer

Spanje vertrok, en de niet vervulling der door hem gedane

belofte van ze binnen vier maenden uit den lande te doen

vertrekken. De andere hoofdoorzaek der beroerten was de

Inquisitie , welke de Koning met veel andere nieuwigheden

ontydig wilde invoeren. Van de alleroudste tyden waren

vryheid en godsdienst de reden en het voorwendsel van
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allerlei opstanden. De Reformatie van Luther en Galvyn

had bereids op een groot gedeelte des volks invloed gehad

;

maer noch de nieuwgezinden , noch de weldenkende en

bezadigde Katholyken konden zich , daer het om godsdienst

te doen was, tot zulk een geweldig dwangmiddel laten

overhalen, dat aller gezond verstand tegenstict.

Deze twee hoofdoorzaken verwekten tusschen den Koning

en zyne onderdanen eenen haet , tot welken zy maer al te

zeer geneigd waren, en ontstaken in de Nederlanden den

tachtigjarigen kryg, die de afscheuring der noordelyke van

de zuidelyke provinciën ten gevolge had. Het was voorna-

melyk de Inquisitie, tegen welke men met de meeste hevig-

heid opkwam; maer alvorens verder te gaen, willen wy een

woord betrekkelyk deze instelling zeggen.

Eenige schryvers hebben willen bewyzen, dat de Inquisitie

hier van in de XIII.® eeuw bestond , en zy vestigen hunne

meening op hetgeen aen den Kanonik Guillelmus Cornelius

wedervoer (i). Het is wel waer, dat te Kameryk een OlFiciael

en een geestelyk Hof bestonden, aen hetwelk zekere bepaelde

zaken waren voorbehouden; maer dit was de Inquisitie niet,

welke Keizer Karel hier ten jare 1522 had ingevoerd en iii

1550 nader bevestigd; doch van welke Antwerpen, op het

dringend verzoek der inwooners, was verschoond gebleven.

De geest dier Inquisitie was overigens veel menschelyker,

en geen vreemdeling noch monik had er invloed op. Beteu-

geld door de aen ieder bekende landwetten, was zy ook

minder geducht, hoe streng hare vonnissen overigens

waren, omdat zy minder aen het willekeurige onderhevig

(1) Zie ons I.« Deel , bladz. 412.
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scheen, en dat zy niet, gelyk de spaensche Inquisitie, met
den sluijer des gcheims omhuld was.

Het was juist dit geheim, dat Philips II hier wilde

invoeren, als het geschiktste werktuig, om den nationalen

geest te verbasteren, en denzelven op den leest eener wille-

keurige regering te schoeijen ; en het was ook juist dat, het-

welk het nederlandsche volk niet dulden wilde.

De Koning was begonnen met de strengheid der plak-

kaerten en edicten zyns vaders tegen de sektarissen te ver-

dubbelen. Den geloofsonderzoekers had hy meerdere ruimte

gegeven; hunne regtspleging had hy willekeuriger en onaf-

hankelyker van de burgerlyke regtbanken gemaekt. Om de

spaensche Inquisitie te evenaren ontbrak aen de onze schier

niets meer dan door Dominikaners te worden uitgeoefend.

Een bloot vermoeden was genoeg, om een vreedzaem bur<^er

midden uit zyne huisgenooten te doen wegvoeren, en de

getuigenis van het verachtelykste mensch kon hem op de

pynbank doeffi)rengen. Alwie in dien afgrond stortte, kwam
nimmermeer weder. De weldadige bepalingen der wet waren

voor hem verloren ; de moederlyke zorgen der justicie gingen

hem niet meer aen. Kwaedwilligheid en neiiswyzigheid ver-

oordeelden hem in het geheim, volgens wetten, welke geen

nienschen hadden mogen beheeren. Nooit werd de pligfige

tegen zynen beschuldiger overhoord : zelden wist hy van

welken misstap men hem beschuldigde : wreedaerdige uit-

vinding, welke den ongelukkige dwong, zyne misdacd te

raden, en, door pynigingen of eene vervelende gevangzit-

ting afgemat, misdryven te belyden , welke hy niet bedreven

had, of ter kennisse des regters niet waren gekomen. De
goederen der veroordeelden werden verbeurd verklaerd , en

II

DEEL IV. 37
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de verklikker aengemoedigd door de verzekering van straffe*

loosheid en het aenloksel van belooningen. Geen hoegenaemd

privilegie, geen burgerlyke regtbank, kon de gang en wer-

king dezer geheiligde magt wederstaen. Zoodra zy den plig-

tige gevat had , had de wereldlyke arm het regt verloren hem
te vonnissen. Hy nam geen ander aendeel in de v^rerkzaem-

heden der geestelyke regtbank, dan dat van hare vonnissen

met eene eerbiedige onderwerping ten uitvoer te brengen.

De gevolgen dezer instelling moesten wreed en verschrik-

kelyk wezen. Door haer werd het geluk en zelfs het leven

van een onberispelyk mensch in onwaerdige handen gele-

verd. Allen geheimen vyand, allen lagen benyder werd het

gevaerlyk aenloksel van eene onzienlyke en gewisse wraek

gegeven. Voor de eigendommen kon er geen waerborg meer

zyn; en het vertrouwen zou noodwendig uit den maetschap-

pelyken handel gebannen worden. De winstbronnen moesten

van lieverlede verdorren, de banden van maegschap en

vriendschap verbroken worden, en een besmettelyk wan-

trouwen alle vermaken komen vergiftigen. Daer men in

lederen vreemdeling eenen spion meende te zien , kon ook

niemand meer voor eerlyk man doorgaen , en het wan-

trouwen moest natuerlyk algemeen worden.

Dusdanig, zegt Schiller (1) , wien wy het grootste gedeelte

van dit roerende tafereel ontleenen , was het lot, tot hetwelk

men eene groote en bloeijende koopstad , 'in welke meer dan
honderd duizend zielen woonden, wilde doemen. En men
merke wel op, dat de regering geen onwetendheid kon

voorwenden, omtrent de gevolgen van de invoering der

{{) Histoii-e du soulèvement des Pays-Bas, Li?. I, ch. IV.

Inquisitie; want die gevolgen waren haer door vele treffelyke

mannen voorspeld gewordeu. In een vertoogschrift, in 1564

door de burgery van Antwerpen by de Wethouderen inge-

diend , was vertoond « wat qnaden consequentien, be-

» roerten ende jammerlicke desolatien tselve (de Inquisitie)

» desen Nederlanden ende besonder deser vermaerde

» coopstadt medebrengen » zoude. De supplianten zeiden

verder « voor de gantsche wereld te prolesteeren tegen

» de publicatie ende executie van de voorscrevene Inquisi-

» tien, (welke) onder tdexel van het Concilium van Trenten

» gebuert ende gesciet (was), nyet alleenelijck teghens des

» lands van Brabants privilegiën, maer oock teghens der

» toesegghinge deser stadt specialijck gedaen, » door Keizer

Karel aen Maria Koningin-Landvoogdes, en nog onlangs

aen onze kommissarissen in Spanje. Zy voegden er by,

dat a zoo verre er feytelijck eenige oppositie teghens de

» Inquisitie in de stad gebeurde » zulks voor geen oproer of

ongehoorzaemheid kon gehouden of geacht worden , waer-

tegen zy al mede expresselyk protesteerden, verklarende

zulks voor den bevoegden regter te willen bewyzen.

Dit laetste punt was van byzonder belang : de sup-

plianten deden met reden, opmerken , dat zy in het stuk van

de Inquisitie , tegen alle regt en billykheid , en strydiglyk

met de vier eerste en het laetste artikel der Blyde Inkomst

behandeld werden. Dierhalve verzochten zy de Wethouderen

den Koning en het rykskamergerigt te Wetzlar, krachtens

de Gouden Bulle, te kennen te geven, « dat de Inquisitie ofte

» executie des Conciliums van Trenten directelijck » met

's lands privilegiën streed, en dat de Koning de meergemelde

Inquisitie in de stad Antwerpen niet mogt doen afkondigen,
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veel mio uilvoeren; te meer, daer onze stad, als liggende in

Braband, deel maekte van den vyfden kreits des duitschen

ryks (die van Bourgondië) , uitwyzens de contracten des
religions-vrede, in 1S52 te Passau en ten jare i555 te

Augsburg gesloten (i).

Deze deftige en kernaclitige tael , deze klem van reden
was wel geschikt om indruk te maken; maer of onze

Wethouderen dezelve in aenmerking namen, en in dien zin

acn den Koning schreven, hebben wy niet kunnen vinden;

het is echter waerschynlyk , dat zy het zich ten pligle

maekten aen den wensch hunner onderhoorigen gevolg te

geven , en het Hof daervan onderrigt hebben.

Onze stad was toen in de Nederlanden het centrom en
brandpunt van drie sekten : de Calvinisten, Lutheranen en

Doopsgezinden. Deze drie sekten, zeer ongelyk in magt en
getal harer ledematen, waren hier allergemakkelykst inge-

drongen, onder begunstiging van den vryen koophandel,

die allerlei landaerd te samen bragt. Met elkander hadden
zy niets gemeens dan bitteren haet tegen de Boomsche
Kerk, de nieuwe Bisschoppen, de gevloekte Inquisitie en de
spaensche regering. Tegen deze vier vyanden waren zy

altoos bereid zich te vereenigen ; maer wanneer de belangen

of leerstukken van de eene sekte , met degene der anderen

in stryd lagen, waren zy zoo onverdraegzaem als de
Roomschgezinden. De talrykste en tevens de woeligste

sekte was degene der Calvinisten. De Lutheranen, zoo als

welhaest zal blyken, waren stiller en rustiger van gemoed,

en zelfs bereid om de Roomschen ter handhaving der goede

(1) Zie Belgisch Museum, IV/ Deel, bladz. 225.

\
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orde de hand te leenen. Wat de Doopsgezinden betreft,

deze hadden over het algemeen weinig invloed.

Wat daer van zy, nadat men de verzekering bekomen

had, dat hier voorloopig geen bisdom zoude worden ge-

sticht, werden de Calvinisten, meestendeels Franschen of

Walen, allengskens stouter, zooverre dat zy hier zelfs in

het begin van i 564 eenen predikant hadden , die wel niet

opentlyk, maer toch heimelyk het louter woord Gods, zoo

het hiet, verkondigde.

Deze man was Christoffel Fabricius, geboortig van

Brugge, en een vuytgeloopen Vrouwenbroeder , die van het

Heylich Sacrament niet en hiel , zegt de eenvoudige schryver

van het Antwerpsch Chronykje. Na zyn klooster verlaten te

hebben , was hy met zyne byzit naer Engeland gevlugt , doch

heimelyk te Antwerpen teruggekomen. De geregtsdienaers

zochten hem eenigen tyd , tot dat hy eindelyk door de Lange

Magriet 9 eene bekende mutsenmaekster, verraden en gele-

verd zynde, werd aengehouden en op de pynbank gebragt.

Men wilde hem de persoenen doen noemen , welke hy tot

zyne leeringen getrokken had ; maer men had reeds meer dan

een voorbeeld, dat eene verklikking den verklikker niet kon

redden : zoodat Fabricius volstandig weigerde , zich aen

eene laegheid pligtig te maken, en dierhalve werd hy als

een verstokt ketter ten vure verwezen.

De uitspraek van dit doodvonnis had echter op de sekta-

rissen, zyne aenhangers, een geheel ander uitwerksel dan

men verwachtte; want in stede van hun schrik inteboezemen,

waren zy zoo onbeschroomd des nachts vóór de halsregting

huns predikants voor den kerker luidkeels psalmen te komen

' zingen, als om de Wethouderen en regters uittetarten.
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Het doodvonnis zou op i.» October 1 564 op de Groole
Markt aen Fabricius worden ten uitvoere gebragt. De toe-

loop van menschen om dit auto-da-fé te zien, was ontzettend

;

de Calvinisten voornamelyk waren by magie op de Markt en
het digtst by het schavot. Men kon wel merken , dat er eenig

spel gerokt was, maer men dacht niet dat het zou worden
gesponnen. Al spoedig echter werd men uit de onzekerheid
geholpen. Nauwelyks was de scherpregter begonnen het
vuer aentesteken, of er brak een oproer uit, en het grauw
bestond met steenen te werpen ; weshalve de Schoutet en
geregtsdienaers gedwongen werden de vlugt te nemen. Toen
sprongen eenige sektarissen op den brandstapel, om hunnen
predikant te verlossen; maer het was te laet, want eer de
scherpregter zich wegmaekte, had hy de barbaerschheid

gehad den ongelukkigen Fabricius met eenen dolk het hart

aftesteken en met eenen hamer het hoofd inteslaen. Zyne
vrienden durfden het lyk ondertusschen niet medenemen :

het werd door de geregtsdienaers in de Schelde geworpen.

Twee dagen na deze halsregting, welke men, in aenmer-
king der omstandigheden , eene regterlyke moord zou mogen
noemen, vond men des morgens op de Markt een papier

aengeplakt, in hetwelke met bloed geschreven stond, dat

er binnen Antwerpen lieden waren, die gezworen hadden
Fabricius marteldood te wreken. Inderdaed, in den loop

van dien dag (6.° October) werd de Lange MagHet, door
eenige sektarissen op de straet ontmoet zynde, zoodanig

met steenen geworpen , dat zy in den naeslen winkel moest

vlugten, om de handen der woedende menigte te ontkomen.

Inmiddels was de justicie van haren kant niet werkeloos

gebleven. Den dag zelve der halsregting had zy al degenen
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die aen het oproer en de stceniging hadden deel genomen,
ter verantwoording ingedaegd, ende niet comparerende op
den hals gebannen, ende die iemant aenbrocht hadde hondert

guldens voor synen loon. Ja, onze Wethouderen deden zelfs

strenge opzoekingen in zekere steden van Vlaenderen.

Immers, wy kunnen tot geen andere gebeurtenis de volgende

aenschryving terugbrengen , welke de dagteekening van 7."

December draegt, doch geen jaertal vermeldt (i) :

« Mynheeren. Alsoe die regeerders der stadt van Antwer-

» pen bi hoerlieder boden aen dese stadt sekere brieve van

» requisitien ende addresse nopende 't feyt van de grote

» enorme kracht ende violentie, die gheschiet is binnen der

» stadt van Antwerpen, breder nae inhouden derzelver

» brieve hier nae gheruert , ghevonden hebben , ghebieden

» ende bevelen daeromme enen ygheliken, nijmant wtghe-

» sondert, dat se willen volbrengen ende voldoen dinhouden

» derselver brieve ende al dversoeck van dien : ende waert

» dat ijmant kennisse van die zake voirs. vercreghen heeft

» ende noch vercrighen sal moghen, in wat manieren

» tselue mach sijn, dat si sulx tidelike den schout deser

» stadt ofte syn substituijt te kennen gheven ende open-

» baren, op pene die hierinne versumich ende wederwillich

» bevende worde, van gehouden ten worden als mede
» complice ende fauteur der saecken voern., ende mede
» voir sulke ghestraft te worden. Dit nabescreven is den
» inhouden vanden brieve voir gheruert. »

(1) Hel register echter is getiteld Buerspraecboec , 1563, zoo staei het
op den rand van ons afschrift aengeteekend ; desniettemin kan het stok
wel tot het volgende jaer behooren, daer er in onze chronyken op hel
jaer 63 volstrekt niets van den aerd des inbouds staet aengeteekend.
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De brief van onze Wethouderen nochfans werd niet in

het register overgeschreven , en hel is dus eenigzins onzeker

of hy tot het onderhavige voorval betrekking liad.

Dan, ondanks de hooger gemelde uilloving en deze strenge

onderzoeking, kon men niemand gevangen krygen; ter uit-

zondering van eenen armen berooiden Wael, die den i9."

December op de Groole Markt werd onthoofd , onder betig-

ting van aen gemeld oproer te hebben medegewerkt. Deze

was de eerste teregtstelling van dien aerd voor het nieuwe

Stadhuis; degene van Fabricius de eerste verbranding. Des

Walen lyk werd buiten de stad op een rad gezel, en mei

veel steenen omhanghen (1).

Het einde van dit jaer werd gekenmerkt door den aenvang

van eenen buitengewoon merkwaerdigen winter. Reeds met

half December was de vorst hier te lande ingevallen, en had

zoo fel blyven aenhouden, dat men op S. Stevensdag

(26.» dier maend) te Antwerpen over de Schelde kon gaen,

welke rivier lot 's anderendaegs na Drie Koningen 1565,

dus twaelf volle dagen, bleef loeiiggen. Gedurende al dien

lyd stond men er met kramen en tenten, waer men spys en

drank verkocht, kleederen en andere dingen ruilde, loteryen

instelde, en hout kloof om vuer te stoken. Het ys was toen

twee voet dik ; en gedurende zes weken toog men over de

bovenrivier met wagens en paerden van S. Bernaerds naer

Rupelmonde. Dit was zeker verlustigend; maer van eene

andere zyde waren brandstoffen en eetwaren tot buiten-

sporig hoogen prys gestegen. Een honderd mutsaerd gold

toen te Antwerpen drie gulden en het fasseel hout naer

(i) Slrada . de Bello Belgico , Lib. IV, ad A.» 1504 ; Antwcrpsch
ilhronyl^e, bladz. 61 en 62 der oude uitgave.

advenant; want al de binnenwaters lagen toegevrozen, en

er was geen turf te krygen (1).

Deze strenge winter werd gevolgd van eenen duren tyd,

welken de woekeraers te baet namen , om veel koren opte-

koopen. Een dezer graenkoopers, Pauwei van Dale, Ridder,

Heer van Lillo, bezat uitgestrekte pakhuizen met dit

opgekochte koren vol gestapeld; in September bezweken
die pakhuizen onder het gewigt, en hierom heeft er groot

rumoer geweest onder de quade gemeynte van Antwerpen (2)

;

maer het blykt niet, dat het daerby tot dadelykheden kwam.
Die Pauwei van Dale moet zich toch nog al meer aen den
haet zyner sladsgenooten hebben blootgesteld, want men
vindt in onze Vierschaerboeken dat hy zich gezamentlyk
met eenen anderen Ridder, genaemd Melchior van Groe-
nenborg, voor de regtbank vertoonde, om zich van de
dubbele aentyging te zuiveren van onroomsche denkwyze
en van verboden of haegmunt te hebben uitgegeven. Beide
onze ridders werden den iO." November 1564 door de
Vierschaer onpligtig verklaerd (3).

Baerde de halsregting van den ouden gehaten schcrp-

regter, meester Gillyn, van welke wy reeds elders gewag
maekten, onder de gemeente groole voldoening, seer deerlyk

was om sien de rabraking van twee jeugdige moordenaers,

welke op 14." July op het Galgeveld volvoerd werd, na hier

in honderd jaren niet te zyn gepleegd geweest. Een mede-
pligtige dezer kwaeddoeners onderging op 1.° September

(i) Antwerpsch Chronykjc, bl. 62; Van Meieren, Historie, ad A.«.

(2) Idem, bladz. 65 en 66.

(3) Papebrochius , Annales Antv. , Tom. Hl, pag. 40.
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dezelfde straf, na acht mael de pynbank te hebben iiitge-

staen, zonder iets te hebben willen bekennen (d).

Onderwyien had de Landvoogdes aen den Koning de

byzonderheden der halsregting van Christoffel Fabricius

medegedeeld. Philips schynt nog al veel prys aen zulke

tydingen gehecht te hebben. Strada althans laet dit hier

en daer klaerlyk hooren; doch in het onderhavige geval

voegt hy er by, dat de geschiedenis van Fabricius hem
welligt vergroot en boven de waerheid was overgebriefd.

Immers, zoodra Philips de daerby gepleegde ongeregeld-

heden en verdere byzonderheden vernomen had, heeft hy

de Landvoogdes hoogelyk belast, zulke vermetelheden

niet ongestraft te laten ; en men heeft bereids gezien

dat een Wael voor al de andere steenigers moest boeten :

de overigen, meerendeels uit slecht volkje bestaende,

' waren te midden der verwarring onder den hoop ont-

snapt. Deze straffeloosheid was minstens een bewys dat

de pligtigen onder het gemeen vele aenhangers hadden,

die hen hielpen zich schuil te houden.

De afkondiging der verordeningen van het Goncilium van

Trente, ingevolge eenen bevelbrief van Margareta van

24." July 1565, afkondiging welke niet zonder eenigen tegen-

stand geschied was, kwam anderzyds aen het misnoegen

nieuw voedsel geven ; vooral nadat den 18.° December

namens de Landvoogdes een plakkaert was uitgegaen ,

waerby verklaerd werd , dat de Koning het niet geraedzaeni

had gevonden, iets te veranderen aen de placcaten ende

ordonnancien , soo oude als nieiéioe , op '/ siuck der religiën

(!) Antwerpsch Chronyi^e, bladz. 62, 64 en 65.

uitgevaerdigd. Verder werd er gezeid, dat de Inquisitie

zou worden en blyven gehandhaefd , om de ketters aen lyf

en goed te straffen , en dat de verordeningen der kerkver-

gadering van Trente stiptelyk zouden worden uitgevoerd.

Deze afkondiging was te Antwerpen nog niet gedaen , als

de inhoud van 's Konings brieven reeds alom bekend was

,

en eene buitengewoone gisting onder de bevolking bragt (i).

De algemeene bekommering toefde niet zich lucht te

geven. In den nacht van 23.° December werd er te Antwerpen

op drie of vier verschillende plaetsen een fransch klaeg-

schrift aengeplakt ; hetzelve was gerigt lot het Magistraet

,

aen hetwelk men vertoonde, dat de Inquisitie eerstdaegs

stond ingevoerd te worden , tot algeheel verderf van de stad

en haren voorspoed; weshalve er maetregels dienden te

worden genomen, om dit onheil afteweren. Volgens som-

migen was Frans Junius, leeraer der Calvinisten alhier, die

te Brussel, ten huize van den Graef van Cuilenburg, eene

vergadering van hervormingsgezinde Edelen had byge-

woond (2) , de opsteller van gemeld klaegschrift. De Wet-

houderen een exemplaer daervan in handen hebbende

gekregen, en de vertwyfeling merkende, welke de aenkon-

diging van het invoeren der Inquisitie by den burgeren deed

ontstaen, vonden goed eenen hunner ambtgenooten tot

Margareta te zenden , om haer eene copy van het klaegschrift

(1) Wesembecck, Fan den stnet ende voortganck der Religie in

Nedcrlant, bladz. 44. Zie ook Van Meteren op bel jaer

(2) Namelyk den 2." February 1565. Zie Wagenaei', Vaderlatulsche

Historie, VII.« Deel, bladz. 122. Het was in deze vergadering, dat

het verbond, bekend onder den naem van Compromis der Edelen

werd ontworpen , en door elf Edelen gcteekend.
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te toonen, ende ie verclaren in toat vreese ende lyden sy waren.
Maer de Hertogin wilde dit alles voor bloote geruchten doen
doorgaen, en zeide dat degenen die dezelve uitstrooiden

kwalyk deden , en behoorden gestraft te worden ; want dat
de Koning geen ander inzigt had, dan de gewoone Inquisitie

binnen Antwerpen te brengen.

Arme troost waerlyk; want de gewoone Inquisitie besten-
dig moetende in werking blyven, was niet minder te duch-
ten dan de builengewoone. Onze afgevaerdigde had men
nochtans met dit looze antwoord afgescheept; en het
Magistraet kreeg er kondschap van door eenen brief, welken
het den 27.» December aen den Breeden Raed en de Wyk-
meesters mededeelde. Degenen die verhoopt hadden , dat
het antwoord der Landvoogdes de gemoederen zoude
hebben tot bedaren gebragt, hadden zich grootelyks ver-
gist. Trouwens, al de goede en soete verclaringhen van het
Magistraet gaven den inwooneren van Antwerpen weinig
moed, omdat men van alom tyding kreeg, dat er een streng
gebod tot het invoeren en ondersteunen der geloofsonder-
zoekers was uitgegaen; mitsgaders, zegt van Wesembeeck.
dien wy als tydgenoot en ooggetuige hier zelf laten spreken

,

omdat het Magistraet ten zelfde tyde in de voorsteden en
op de dorpen rondom de stad huiszoeking deed doen, om
te weten ofeenighe van contrarie religie hoer aldaer onthielden ,

*t welck aen de inwooners docht een maniere ende beghinsel

van Inquisitie te wesen, daer van alleen den naem ende vreese

soa afgrijsselijck um, dat niemant, van wat religie dat hy
um daer af en machte hooren spreken. Tevens werd er eene
ordonancie tegen den steller van het klaegschrift uitge-

vaerdigd. en eene som gelds uitgeloofd voor al wie

hem zou aenbrengen; maer nooit heeft men hem kunnen

achterhalen (1).

Zoo liep het jaer 1565 ten einde en ging men dat van

1566 in , hetwelk, wegens het uitbreken der religietroebelen

het Wor^DERjAER wordt genoemd.

Dit jaer inderdaed begon met eene onheilvoorspellende

tyding : den 9." January ontvingen onze Wethouderen van

den Raed van Braband eenen brief, waerby de zeer lieve

heeren ende goede vrienden^ te samen den antwerpschen

Raed uitmakende, en elk in het byzonder, voor zoo veel het

hem aenging en in zyn vermogen was, van wege den Koning

uitdrukkelyk bevolen en geboden werd , zich te regelen en

te voegen naer den inhoud van Z.*" M.* brieven van 18.° De-

cember jongstleden. Deze aenschryving verwekte te Antwer-

pen even als in de andere steden, eene groote verslagenheid

;

en daerop nieuwe zoo dringende als ernstige vertoonen van

wege onze afgevaerdigden te Brussel ; alwaer zy hunne

reden en klagten in schrifte gesteld hebbende, dezelve den

22.° January in vollen Raed overgaven , om te weten of

het 's Konings inzigt was, de Inquisitie te Antwerpen

intevoeren , strydiglyk met hetgeen men voorgaendelyk

zoo plegtig beloofd had.

Ruim twee maenden verliepen, eer zy een antwoord

mogten erlangen ; maer eindelyk den 24.° Maert kregen

onze afgevaerdigden van het Hof van Braband eene apostille,

in welke men trachtte te wederleggen en te vernietigen al

de opwerpingen tegen de edicten, de Inquisitie en het

Concilium van Trente gemaekt. De edicten, zoo luidde

(1) Van Wesembeeck, Staet der Religie, bladz. 45, 46 eii 47.

manmm
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de apostille, hadden geen ander doelwit dan het handhaven
van het kalholyk geloof en het „itroeijen der ketteryen-
de Inquisitie bestond reeds sedert 1550, en had zich tot
dusverre in Braband door geen regtsplegingen doen kennen.
In allen gevalle beloofde men, dat Antwerpen van een
geestelyk geregtshof zoude vei^choond blyven, mitsgaders
dat de verordeningen van het Concilium van ïrente niet
zouden worden uitgevoerd

, dan voor zooveel dezelve
s lands voorregten

, costumen en privilegiën niet zouden
komen te benadeelen (i).

Men ziet, dat het Hof aen de eene zyde zocht tyd te
winnen, terwyl men het volk aen de andere zyde met
schoone woorden trachtte te paeijen. Hierin slaegde men
vry wel. Trouwens, toen de apostille en de belofte van de
Inquisitie verschoond te blyven, te Antwerpen vernomen
werd

,
veroorzaekte zulks groote vreugde onder het gemeen.

Het IS echter mogelyk, dat de belofte regtzinnig gemeend
was; maer weldra kreeg het Hof redens van angstige bekom-
menng. Den 27.° Maert namelyk vergaderden de Staten van
Braband te Brussel, en hun werd berigt, dat de Land-
voogdes op de ontdekking eener uitgebreide samenzwering
was gekomen. De antwerpsche afgevaerdigden in het
byzonder werden verwittigd, dat eenige vreemdelingen

,

tot dit eedgespan behoorende, in zekere herberg te Ant-
werpen heimelyk hunnen intrek hadden genomen, en dat
vde burgers en kooplieden met deze vreemdelingen in
verstandhouding waren. Onze afgevaerdigden zeiden echter
daer mets van te weten; zy voegden er by , dat de poorten

(I) Van Wesembeeck. Stad der Beligie, blacU. 44 oii 71.

der stad dag en nacht zeer wel bewaerd , en alle aenkomende

schepen scherp doorzocht werden ; dat de waerden verpligt

waren de namen der by hen vernachtende gasten aentegeven,

en dat er meer dergelyke maetregelen van policie genomen

waren. Eventwel beloofden zy over dit alles naer Antwerpen

te schryven ; en de Landvoogdes vermaende hen , daervoor

wel zorg te dragen, want dat daer van hunne eere, goet ende

bloet was hangende.

Welk was nu het doel dier samenzwering; en bestond

dezelve werkelyk ? Onze geschiedschryvers geven deswege

geen bescheeden. Maer korts daerna werden er te Antwer-

pen menigvuldige blauwboekjes met schimpingen tegen den

Kardinael de Granveile uitgestroeid , en op de kerkdeuren

allerlei spotprenten en pasquillen geplakt. By deze laetsten

werd het volk gewaerschuwd , dat het eene leughen ende

valsch wijsmaecken was, dat de Inquisitie was afgeschaft

geworden; aengezien men desniettemin bleef bevelen de

plakkaerten , die de Inquisitie daerstelden, en van de gees-

telyke reglers melding maekten, wel strengelyk te onder-

houden. Onder de spotprenten doelde er eene op de nieuwe

bisdommen ; zy verbeeldde Granvelle eijeren broedende , uit

welke Bisschoppen kwamen gekropen. Boven het hoofd des

Kardinaels zweefde de Duivel, die den Prelaet zegende, en

zeide : Zie hier myrC welbeminde zoon (1).

Dit werd algemeen zeer geestig en vernuftig geoordeeld.

Zoo was de openbare smaek in de XVI.® eeuw : in onze

tyden is men vaek niet veel fyner noch kiescher in het

teekenen van spotprenten geweest.

(!) Van Wesembeeck, Stoet der religie, bladz. 73 en 74.
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Onderwylen werden te Brussel aenstalten gemaekt tot
eene betooniiig, welke als het sein van den opstand der
Nederlanden kan worden aengemerkt. Er was namelyk in
die hoofdstad eene menigte edellieden aengekomen, welke
het den 2.° February ontworpen Compromis hadden onder-
teekend. Hendrik van Brederode, Heer van Vianen, bevond
2ich aen hun hoofd; en den 5.» April, Vrydag voor Palm-
zondag, begaven zy zich in stoet naer de Landvoogdes,
om haer een smeekschrift tegen de Inquisitie, de plakkaerten
des Konings en het Concilium van Trente te overhandigen.
Margareta het verzoekschrift aennemende, gaf voor bescheid,
dat zy er acht zoude op slaen, en binnen kort antwoord
geven. Dit antwoord kwam inderdaed des anderendaegs;
maer was zoo rekkelyk, dat de Edelen er weinig genoegen
in vonden, weshalve zy den 8.° February een nieuw ver-
zoekschrift indienden, hetwelk even onbepaeld bejegend
werd. Zelfs ontweek de Hertogin eenig oordeel over het
bedryf der Edelen te vellen , zeggende dat hetzelve best door
den tyd en hun gedrag kon geveld worden.

Dit dreigend stilzwygen der Landvoogdes gaf genoegzaem
te kennen, dat er iets achter de schermen zat. In afwachting
dat dit raedsel werde opgelost, hadden de Edelen by al hun
gaen en keeren niets gewonnen, dan den bynaem van Geuzen
{Gueuw); hetzy dat de heer van Berlaimont hun allereerst
dezen scheldnaem hebbe toegeworpen, zeggende tegen de
Landvoogdes, dat zy voor zulk een hoop gueux of schooijers
met behoefde bevreesd te zyn; hetzy dat hun dezelve door
anderen naer het hoofd gesmeten is, om de geringheid van
hun genootschap te beschimpen. Het was inderdaed bekend
genoeg, dat er onder de verbonden Edelen velen waren, die

hunne meeste goederen verkwist of verloren hebbende, een

naer hunnen staet behoeftig leven leidden ; en welke

smalle jonkers nagegeven werd, dat zy naer verandering

jeukten, ten einde by dezelve hunnen toestand te verbeteren.

Wat daer van zy, de scheldnaem , den Edelen toegeworpen

,

werd door deze als iets waerdigs aengenomen ; zy dronken

onder denzelven op elkanders gezondheid, deden zich

grauwe mantels maken en hingen zich aen een rood lintje

een houten napje om den hals (1).

Deze betooning vond het gansche land door weergalm.

Te Antwerpen werd de leus al spoedig nagevolgd. Reeds

van in de Goede Week zag men er hier met houten schotel-

tjes en kruiken loopen ; op de banketten en in de herbergen

dronk men op de gezondheid der Geuzen; de hervormers

begonnen zich opentlyk te vertoonen ; en drie hunner predi-

kanten : Herman Modet, Joris Sylvanus en Gaspar van der

Haghe verkondigden openbaerlyk de leering , welke zy hier

sedert meer dan twintig jaren heimelyk onderwezen (2).

De regering van Antwerpen oordeelde het ondertusschen

niet raedzaem zich met deze betooning der Edelen aente-

sluiten ; zy aenvaerdde stilzwygend de appointementen van

het Hof van Braband op de geloofsplakkaerten , beloofde

dezelve te onderhouden en uittevoeren ; ja ging zoo verre dit

een en ander te verzoeken, indien men een vertoogschrift

mag gelooven , dat korts daerna door eenighe getrouwe

borgheren ende ingesetene ende sorchvuldighe van den ge-

meynen welvaeren ende vrede by den Raed werd ingediend.

(!) Wagenaar, Fad^rl. Historie, VI.« Deel, bladz. !31.

(J) ArUw. Chronykje, bl. C7 on G8; Wesembeeck , bl. 13.
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Dit factum, hetwelk zeer wydloopig is, kan ons een
staeltje geven van den politieken schryftrant van dien tyd.

De onderteekenaers betoogen in de eerste plaets, dat de
Edelen niets anders vragen a dan dat Syne Majesteyt

» d*Inquisitie affdoene, ende die versende verre van sijne

» getrouwe ende vredelijcke landen, nyet nyeuw, maer
» conform sijnen eedt ende vermogen vanden privilegiën

» ende oude hercomen den lande verleendt ende geplogen. »

Zonder op de onbehoorlykheid en ongodsdienstigheid der
Inquisitie aentedringen , deden zy opmerken, « dat het

» bloot woordeken alleen derselver (deed) beven ende
» schudden al de christelijcke landen, arm ende rijck,

» hemel ende aerde. »

Vervolgens betoogden zy, dat er « oyck versocht (werd)

» de abolitie van bloedigen onredelijcken placcaeten , ner-

» gens toe dienende in desen verwerden tijt, dan tot com-
» motie ende oproer van volcke, ende tot turbatie ende
» confusie van den ghemeynen vrede. » Zy verhieven zich

ook met kracht en klem tegen het verbeurd verklaren der

goederen, omdat a onnosel kinderkens (aldus) oyck geruct

» (werden) van hunne goeden ende behoirlijcke alimentatie,

» hen by hunne vaders ende voirvaders nagelaeten, (werden)

» jammerlijcken gefrustreert ende berooft ende der gemeen-

» ten op den hals gedrongen, om daer mede eenigen onver-

» zaeden wolff, dien (die goederen) onnuttelijck verteren

» sal, vet te maecken. »

De supplianten verweten vervolgens aen de Wethouderen
hunne toegeeflykheid in het stuk der plakkaerten , en zeiden

hun, dat zy zich hadden « aengevreven een cladde ende

^ smette, int generael ende particulier, de welcke alle

• water van de zee nyet en soude cunnen affgewasschen

,

» ende omdat (zy zich) metten voirs. Edelen nyet en ge-

» veught, (maer zich) verbonden (hadden) tot observantie

B ende execuüe van den placcaete. » Zy poogden te be-

wyzen, dat onze Wethouderen vroeger de volle uitvoering

öi toepassing der plakkaerten hadden gevraegd ,
en

wenschten onderrigt te zyn, « onder correctie ende reve-

» rentie gesproken, van wyen ende van waer (hun) den

* last ende commissie gegeven (was) geweest om sulcx te

» versuecken ende te presenteren. »

Na nu eindelyk nog de Wethouderen verzocht te hebben

de oogen te openen, en niet langer oorzaek te zyn, dat de

gemeene welvaert door hunne slappigheid wierde verachterd,

deden de supplianten ten slotte hun voorstel en begeren

kennen. Hetzelve kwam hierop neder : a dat men aen Haere

» Hoocheyt (de Landvoogdes) versoecke, dat sy dese stadt

» nyet en excludere van (het) beneficie d'welck de Edele

» genieten, ende daerinne sy hen heeft ontfangen, te weten

» dat sy neffens Sijne Majesteyt insistere ende alle goet

>, officie doe, ten eynde by advijse vanden staeten vanden

» generalen landen wordde eenich nyeu placaert gedres-

» seert, tot voerderinghe van religie ende goeden ouden

B gheloove, ende dat tvoirgaende wordde geaboleert ende

• te nyeuwte gedaen , als gheenssins desen tijde convenable

» ende convenierende, om reden breeder in tijden ende

» wijlen te deduceren (4). »

Dit was hoofdzakelyk tot de Wethouderen gerigt; maer

(1) Willems heeft dit vertoogschrift in extenso medegedeeld in het

IV.« Deel van zyn Belgisch Mümm, bladz. 228 en voI«.

:
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nu moest er nog iets gedaen worden , om diegenen te doen
iwygen, die beweerden, dat de nieuwgezinden geen leer-
stellingen hadden

; dat zy degene der Roomsche Kerk
blindehng verwierpen, zonder iets in de plaels te stellen
althans dat zy het onderlinge niet eens waren omtrent hel-'
geen men moest gelooven of verwerpen. De Calvinisten
oordeelden het dus doelmatig hunne geloofsbegrippen in
een soort van symbolum te verzamelen , en hetzelve aen den
Koning te zenden, opdat hy met kennis van zaken over de
nieuwe leer zou kunnen oordeelen.

In een synode, in den loop der maend Mei te Antwerpen
gehouden, werden zeven-en-derlig artikelen aengenoraen.
Dezelve waren oorspronkelyk byeengebragt door zekeren
Guido de Bres, van Bergen in Henegauw. Jan Calvyn en
Theodoor de Beze hadden ze na eenige verbeteringen be-
krachtigd. Deze verklaring ten titel voerende : Bekentmme
oft belydenisse des Geloofs in U gemeyn ende eendrachtelijck
vande geloovigen, die in de Nederlanden over al verstroeyi

m. ende na de suyverheyt des heyligen Evangeliums omes
Beeren Jesu Chrisii begeren te leven, was door ons synode
nogmaels herzien,en in het zestiende artikel eenigzins bekort
geworden, alvorens bepaeldelyk te worden bevestigd. Men
deed du symbolum alsdan op nieuw drukken, en zond
hetzelve aen Koning Philips, begeleid van eenen brief in
welken de Gereformeerden verklaerden niets anders te
begeren, dan onder de gehoorzaemheid van hunnen Souve^
rem te leven

;
dien zy baden te willen toelaten, dat zy hunne

godsdienst vryelyk mogten uitoefenen, voor welke gods-
dienst zy anders « den rug aen de slagen, de longen aen de
« messen

,
den mond aen de breidelstokken, en het gansche

» lijf den viere wilden overleveren; » betoogende dat het

onredelyk was te veronderstellen dat de zulken « arbeiden

» zouden om alles te beroeren, die daer verlaten hun

» landschap, hun maegschap en vrienden, om (hier te

» lande) in vrede en stilheit te leven (1). »

Deze bekentenis bevestigt eenigermale hetgeen wy reeds

gezegd hebben, dat de Gereformeerden, althans de onder-

teekenaers der verklaring, meest vreemdelingen waren,

namelyk Franschen en Walen. Trouwens de stad was er

vol van , en uit de brokken uit het vertoogschrift , belrek-

kelyk de betooning der Edelen medegedeeld, blykt dat

hun invloed zich niet alleen over de godsdienstige begrip-

pen, maer ook over de tael uitstrekte, zoo zeer is deze

door bastaerdwoorden ontsierd.

In dezen staet van zaken kon men het der regering niet

ten kwade duiden eenige maetregels van policie te nemen.

Reeds den 10." April had de Hertogin-Landvoogdes het

Magistraet van Antwerpen uitgenoodigd te letten op de

smalle jonckers , welke door Brederode herwaerts waren

afgezonden, en den26.°daerna werd onzeSchoutet byzonder-

lyk aenbevolen scherpelyk optepassen, dat al depersoonen,

uit de jurisdictie van Antwerpen gebannen, er niet weder

kwamen , en alle terugkomenden , welke men zoude kunnen

betrappen, in verzekerde bewaring te stellen (2).

Deze bevelen, zoodra zy onder het volk bekend waren,

werden door hetzelve zeer euvel opgenomen. Tevens ver-

meerderde de stoutigheid der sektarissen, naermate zy het

(1) Willems, Mengelingen, bladz. 480.

(2) Wesembeeck, Staet der Religie, bladz. 108.

" '.
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getal hunner aenhangers zagen aengroeijen. Niet te vrede
hunne vergaderingen des nachts en heimelyk te houden
dorsten zy bestaen openbaeriyk en in vollen dag te prediken!
Den 22.» van Bloeimaend hielden zy hunne eerste openbare
vergadering in het Berchembosch ; en korU daerna verkon-
digde zekere Pastor Franciscus op het Kiel, waer hy sedert
een.gen tyd de kapelle bediende, de zoogenaemde Angs-
burgsche Confessie

; doch hy werd weldra genoodzaekt
deze predikatiën te staken.

Den 13.» Juny, wezende H. Sakramentsdag, hebben de
sektarissen zich nogmaels vervoorderd openbaeriyk te pre-
diken, en wel in het bosch van Beerschot, toebehoorende
aen den heer van Berchem; en den 24.» dier maend, op
S. Jansdag, werd er op het Luisbeke-Laer, te Borgerhout
eene eerste fransche predikatie gehouden , door een uit
Parys geweken advokaet. By elke dezer predikatiën was het
getal toehoorders trapsgewyze vermeerderd; want terwyl
ach by de eerste nauwelyks een paer honderd menschen
vei^aderd bevonden, waren er ruim vier honderd by de
tweede en wel zes honderd by de derde. De meesten der
toehoorders waren mede Walen (1).

Zulkdanige betooningen begonnen het Magistrael van
Antwerpen ter d^e bevreesd te maken. Niet wetende wat
aenvangen, om bet kwaed te weren, zond onze regering den
28.» Jany Theodoor van de Werve en Jacob Wesembeeck
aaer Brussel, om de Landvoogdes den toestand der stad
voor oogen te leggen.

(I) Antmrptch Chnmykje. bladï. 69 en 70.

;).
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Margareta antwoordde reeds des anderendaegs op de

verloogen dezer gedeputeerden, door een edict, waerby

alle vreemdelingen bevel kregen de stad te verlaten, op pene

mn arbitrale correctie. Dit edict was voomamelyk gerigt

tegen de Franschen en Walen, alzoo men dezelve niet zonder

reden hoogst verdacht hield, heimelyk oproer te willen

stoken, om in troebel water te visschen. Zeker was er een

groot getal vreemdelingen bedektelyk in de stad geslopen;

en niemand kon zich van de toepassing des edicts laten

uitzonderen, dan door te bewyzen , dat handel of andere

ziiken hem in de stad hadden geroepen (1).

Maer eer men dit edict nog ten volle had kunnen uit-

voeren, had er den 29.«» Juny, op S. Peeter- en Pauwelsdag,

eene nieuwe vergadering op het Laer plaets, in weerwil van

de versterking der wacht aen de Kipperpoort, en trots het

verbod van het Magistraet, nog met de predikatiën voortle-

gaen. Wel is waer, dat de wacht aen die poort, welke men

met veertig burgers had versterkt, ieder doorliet, die maer

zeide, dat hy niet naer het Laer ging. Het was dan niet te

verwonderen , dat er in den namiddag wel vyftien honderd

menschen op het Luisbeke-Laer vergaderd waren ; de eenen

kwamen om het fransche, de anderen om het vlaemsche

sermoon der Geuzen ministers te hooren , die daerby dapper

uitvielen tegen de beelden en schilderyen, den Paus en de

geestelyken, de misse en de sakramenten. Na de predikatie

werd er rondgeleurd met blauwboekjes, schimpschriften,

straetliedjes , spotprenten en kettersche catechismussen.

Onnoodig ware het bytevoegen, dat de Roomschen en

(1) Van Wesembeeck, Stoet der Religie, bladz. 1U.



II.

1)

\i

il

; I

1 1

iii VIERDE TYDVAK.

derzelver eerdienst in die vlugschriften zeer heftig ge-

hekeld werden (1).

Het Magistraet ging van zynen kant voort met maetregels

van policie te nemen. Zoo werd er den i." July een gebod

afgekondigd, dat een ieder, zoo burger als herbergier, de

te zynen huize vernachtende vreemdelingen, by naem en

voornaem schriftelyk had aentegeven, op boet van twaelf

gulden. Zoo werd er ook des anderendaegs op de kerkdeuren

en stadspoorten aengeplakt, opdat niemand onwetendheid

zoude voorwenden, dat alle burgers en inwooners, van wat

staet en beroep zy ook waren, zouden vermyden zich te

laten vinden, 't sij uyt nieusgiericheyt, neuswyskheyt , of
andersinsy by eenige verboden predikatiën zoowel binnen

als buiten de stad, en dit op verbeurte van syn poorterye

van AnHoerpen ende daarenboven noch arbitralyck gecorri-

geert te worden (2).

Desniettegenstaende, en als ware het dat de ingenomen-

heid voor de Reformatie vermeerderde, naermafe dezelve

hinderpalen ontmoette, werd de toeloop tot de predikatiën

der Gereformeerden immer sterker. Immers, in den achter-

middag van 2.° July waren er wederom duizend menschen op
het Laer verzameld, om er den duitschen prediker te hooren.
Ditmael echter kwam een onvoorzien toeval de vergadering
stooren. Eenige Italianers, die te paerde naer het sermoon
waren gekomen, hunne vuerwapens, men weet niet waerom,
hebbende afgeschoten, veroorzaekten een groot rumoer
onder het volk; by de verwarring, die daerop ontstond

,

(i) ArUwerpsch Chronykjey bladz. 70.

(2) Idem, bladz. 71; Van Wesembeeck, bladz. MS.
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verloren vele lieden hunne kappen , huiken en schoenen

;

en de Walen, meenende dat zy verraden waren, losten op

eens allen hunne zinkroers, welke zy onder hunne mantels

en kleederen hadden verdoken gehouden (1).

De sektarissen, van deze gebeurtenis uitgaende, hadden

des anderendaegs de stoutigheid in de stad een beluik te

vragen , om er hunne predikatiën te kunnen houden ; maer

dit verzoek werd voor het Magistraet eene reden om nog

neerstelyker te waken, en de Landvoogdes te smeeken

zelve naer Antwerpen te komen , ten einde den toestand der

zaken van naby te beschouwen. Doch de vorstin vond niet

geraedzaem dit verzoek intewilligen; het schynt dat zy voor

hare eigen veiligheid beducht was, in eene stad, waer het

van vreemdelingen grimmelde (2).

Een gansch nieuw spel stond te beginnen. Den 5.° July

namelyk had men al de stadspoorten, de Roode en S. Joris-

poort uitgenomen ,
gesloten gehouden , als er ten negen ure

's morgens in de Reddenstraet , ten huize van eenen schryn-

werker, een zware brand uitbrak, ten gevolge van het

onvoorzigtig smelten van lym op den spaenderzolder. Het

gansche gebouw werd tot asch verteerd ; en deze brandramp

werd voor de kwaedwilligen het voorwendsel tot het aen-

zetten van eenen oploop. Trouwens, omtrent den noen

kwam er eene talryke volksschaer naer de Eijerenmarkt

gestoven. Sommigen der leiders riepen zelfs : sla dood

!

sla dood! weshalve de burgers, voor moord en plundering

vreezende, hunne huizen en winkels sloten. Doch dit gerucht

(\) Antwerpsch Chronykje, bladz. 71.

(2) Wesembeeck, Staet der Religie, bladz. i17.

OEEL IV.
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verginck haest.yier uren na den brand storttede gevel van het

gemelde schrynwerkershuis in, verpletterende drie persoo-

nen, terwyl een vierde met verbryzelde armen en beenen naer

het Gasthuis werd gedragen, en daer insgelyks overleed (!)•

Denzelfden dag 's avonds kwam Graef Hendrik van

Brederode, uit Brussel naer Antwerpen, vergezeld van de

Graven van Bergen en Cuilenburg, en honderd vyftig andere

heeren te paerd, allen gekleed in Minnehroersgrau , ten

teeken dat zy tot diegenen behoorden , welke Berlaymont

toor Geuzen had uitgescholden. Toen zy S. Jorispoort

waren genaderd, hebben zy allen te gader tot eere-

schoten hunne pistolen gelost , en trokken vervolgens de
stad binnen. Brederode, met veertig zyner ruiters, nam
zyn intrek in den Rooden Leeuto, in de Kammerstraet, voor

welk logement weldra meer dan vier duizend burgers ver-

zamelden. De Graef, die op dit oogenblik den maeltyd nam

,

van deze samenscholing verwittigd zynde, stond van tafel

op, kwam met eenen beker wyn aen het venster, en sprak

aldus tot het volk : Burgers van Antwerpen, hier ben ik, om
u lieden met verlies van myn leven en goederen te beschermen^

en tt van de wreede Inquisitie en de koninglyke plakkaerten

te verlossen. Indien gy in dit treffelyk werk met my aanspant^

welaen! dat degenen die onder myn beleid hunnen vrydom
willen bekomen, dezen beker tot teeken myner goedjonstigheid

ontvangen en hunne handen opsteken. Dit tooneel en deze

toespraek hadden de voor Brederode gewenschte uitkomst

;

want toen hy den beker geledigd en zyne hand om hoog
gestoken had, werd hy daerin door de meesten der

(1) Antwerpsch Chrtmyl^e, bladz. 71 en 72.

h

omstaende burgers nagevolgd (1). Brederode bleef tien

dagen in de stad ,
groot geit met de Geuzen en de antwerpsche

Calvinisten verterende (2) ; ofschoon het kennelyk was, dat

hy en zyne ruiters meerendeels smalle jonckers yf^ren , die

tot over de ooren in schulden staken. Hy scheen op de ant-

werpsche burgery nog al staet te maken; zooverre zelfs,

dat hy den 9." July aen Lodewyk van Nassau schreef, dat

de burgery in het Magistraet alle vertrouwen verloren had

,

en dat zy zelve de stadspoorten bewaerde (5).

De^e voorgeving was onnauwkeurig : de versterking van

burgerwachten aen de stadspoorten, was er op bevel van

het Magistraet zelve gesteld; maer de volksleider zag zoo

nauw niet op een logentje min of meer. Zyn doelwit was

aen de Landvoogdes diets te maken, dat de burgery by

magte was, om de openbare orde te handhaven ;
en de vrees

alleen, dat Margareta een garnizoen in Antwerpen zoude

leggen, had Brederode bewogen herwaerts te komen (4).

De waekzaemheid van het Magistraet had echter geen oogen-

blik gefaeld, en daegs na den intogt van Brederode, wezende

Zaturdag 6.» July, was aen alle landloopers geboden, zich

voor zonnenondergang uit de stad te verwyderen, en het

verbod van naer de predikatién te gaen was nogmaels

vernieuwd geworden.

Maer dien dag zelve had er eene nieuwe opschudding

plaets, ten gevolge der aenkomst van den Graef van Meghem,

(1) Sirada, de Bello Belgico , Lib. V, ad A.», Iö66.

(2) Antwerpsch Chronykje, bladz. 72.

(5) Groen van Prinsterer, Archives et correspondance de la maison

d'Orange-Natsau» Tom. U, pag. 148.

(4) Idem. ibidem, Tom. H, pag, UO.
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die door de Landvoogdes gezonden was om aen het Magi-
slraet voortestellen vreemd krygsvolk in garnizoen te nemen,
en de bende van Brederode in het oog te houden. Dan

,

men stroeide moedwillig uit , dat hy weldra zoude gevolgd

wezen van eenige vaendelen krygsvolk, ten einde hier de
Inquisitie intevoeren, zoo streng als dezelve in Spanje
bestond. Dit gerucht vond zoo algemeen geloof, dat vele

burgers zich van geweer voorzagen, om hun lyf en goed te

kunnen beschermen. Oock hinck een iegelyck dien nacht

een lanteme met licht voor syn deur ; menig burger bleef

den ganschen nacht waken , en de schrik had dermate de
bevolking bevangen, dat sommige vrouwen door vervaertheyt

een misval cregen^ en dat sommige meysens stierven {i).

Doch den volgenden Zondag (7." July) scheen men reeds

van dezen schrik bekomen; want in weerwil van het tegen

de sektarissen afgekondigde verbod, togen deze des morgens
in grooter menigte dan ooit ter Kipperpoort uit, en verza-

melden op het Laer, alwaer, ondanks een zware slagregen,

in het duitsch gepredikt werd. De sektarissen waren ditmael

wel gewapend met geweer, zinkroers en zwynsprieten.

In den namiddag hadden er op het Laer nog twee andere

predikatiën in het fransch en in het vlaemsch plaets, en de
twee predikanten werden door de ruitery van .Brederode

ingehaeld. Denzelfden dag hadden er beroerten plaets in de
Minderbroederskerk , alwaer een beschonken snyder zich

verstoutte te roepen : lang leven de Geuzen! zoo dat de
geërgerde geloovigen zich bals over kop wegmaekten.

;l

i>

'I

(i) Slrada, Ub. V, ad A.»; Jntw, Chron,, bladz. 72 en 73. Zie
ook Schiller, ffwf. du toulèvement des Pays Bas, Uv. UI, ch. III, p. 290.

i;ii
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Deêgelyeki heeft er oock tmorgens rammoer in Sint Jacobs-

hereke gemest; heUelve werd veroorzaekt door een' Gods-

verrader, die een arm vrouwken iciWe vanghen, om dat sy m

de kercke om Goets wille kwam bidden (1).

Gedurende deze geheele maend July vergaderde zeer dik-

werf des stads Breede Raed; en nademael de gemeente er

niet in wilde toestemmen, dat er vreemd krygsvolk in de

stad kwam, onder voorwendsel dat zy met haren Burggraef

in staet was, alle beroerten te verhinderen, heeft de

Raed veiligheidshalve beslist, dat er geen vreemdelingen

meer aen de vyf stadspoorten zouden mogen waken; maer

dat aen elke dier poorten , alsmede aen elke der stads

binnenbruggen, veertig burgers gestadig de wacht zouden

houden, en om de zes uren door anderen zouden worden

afgelost. Dat deze voorzorg niet geheel nutteloos was,

blykt daeruit, dat er den 8.» July, 's Maendags's nachts,

wederom een groot rumoer in de stad ontstond, alzoo het

gerucht liep, dat er in derzelver nabuerschap ruitery was

aengekomen; weshalve al de nachtwakers de gemeente

opriepen, lantarens deden uithangen, en de gansche bur-

gery in 't geweer deden komen (2).

Sedert eenige dagen begon men ook al vast te mompelen

van de aenstaende komst van Prins Willem van Oranje.

Men meende, dat hy alleen in staet was, om de stad hare

vorige rust wederlegeven , ten gevolge van den grooten

invloed, welken men veronderstelde, dat hy op de sekta-

rissen uitoefende ; maer de sluwe staetkundige wilde zich

H

(1) Antwerpsch Chronykje, bladz. 73 en 74.

(2) Ibidem, bladz. 74.
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niet ligtvaerdig met eene taek belasten , welke hy wist met
velerlei moeijelykheden omgeven te wezen. Den 5.» July
had de Prins aen den Graef Lodewyk van Nassau geschre-
ven, ten einde deze by ons Magistraet zoude vernemen,
welken waerborg hetzelve gaf voor de veiligheid van
mevrouw de Landvoogdes, in geval zy naer Antwerpen
mogt komen, alsmede om hem te verklaren , dat de openbare
predikatiën aen Hare Hoogheid groolelyks mishaegden , en
dat zy dezelve gaerne zou zien ophouden. Wyders zeide
de Prins

, dat hy den Greef de zorg liet, om dit alles

heimelyk en behendiglyk (secrètement et dextrement) te

regelen; want dat hem dacht, dat het niet wel met zyne
eer strookte, als een fourier de logementen van Madame
te gaen gereed maken (\).

Maer het was Madame niet, wier tegenwoordigheid by de
gemeente als wenschelyk werd beschouwd : het was degene
van den Prins; en eindelyk hoorde men, dat by besloten
had, dit verlangen intewilligen. Inderdaed, Zaturdag i4.°

July, nanoen, toog Brederode met al zyne Geuzen en
ettelyke burgers te paerde naer Berchem , om Prins Willem
intehalen. Over de dertig duizend menschen staken by
deze gelegenheid op de been, boordende de straten en dea
weg, van daer de Prins t'huis te liggen had, tot meer daa
eene halve myl buiten de stad, en vervullende het midden
derwyze, dat men genoeg te doen had, om door den drang
Ie klieven. Brederode en zyne eedgenooten aen de grens-

palen van het stadsgebied gekomen zynde, verwelkomden
den Prins door het lossen van hunne zinkroers, waer de

(1) Groen van Prinsterer, Archwes, Tom. II, pag. 138.

t)
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gemeente met een vreugdegeschrei op antwoordde. In de

poorten en op de stadsmuren grimmelde het van volk, en

toen de Prins op de Keizersbrug was aengekomen, bejegende

hem het oorverdoovend geroep van Uw ome Burggraef

!

Uoen de Geuzen ! welke kreten hem vergezelden tot in het

Huis van Aken, waer hy zynen intrek nam (i).

De komst van den Prins van Oranje, van welke men voor

de openbare rust zoo veel goeds verwacht had, had echter

een geheel tegenstrydig uitwerksel : wel verre van de nieuw-

gezinden ingetogen en omzigtiger te maken, scheen dezelve

slechts nieuw voedsel aen hunne stoutigheid te hebben

gegeven. Reeds van 's anderendaegs 45.» July, wezende een

Zondag, trok er wederom een aenzienlyke hoop burgers

naer buiten, om er de predikatiën op het Luisbeke-Laer

bytewoonen en er Geuzen-psalmen te zingen. Ditmael was

byna een ieder gewapend met bussen en handgeweer; het

Laer zelve was als eene legerplaets met wagens afgesloten,

en werd door ruitery bewaerd, terwyl de kansel door eene

wacht omringd was. Zelfs waren de Calvinisten zoo onbe-

schroomd, dat sommigen op hunne hoeden en mouwen

zilveren halfmanen staken, op welke de woorden : liever

TORKSCH ALS PAEPSCH geëtst stoudeu. Na het eindigen des

sermoons dorsten zy ook hunnen predikant met eenen

groeten sleep van ruiters en voetknechten binnen brengen,

(t) Hooft. Nederlandsche Historiën, HL* Boek; -intw. Chronylge.

Wadi 74, Opmerking verdient het, dat het toch de eerste mael niet

was, dat de Prins van Oranje zich in Antwerpen bevond. In November

1562 was xyne gemalin in heUelfde fl«.» ^an Aken
^^J" <=«»«»

J"°^

bevallen die wegens zyne wankelbare gezondheid, in allerhaest en

Sr pleÏUil «edoopt werd (Zie Groen van Prinsterer A^H.^

et torrespondanct <fe Ja maison aOrange-Natmu .
Tom. 1, pag. 85).
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in spyt van drie honderd burgers, die aen de Kipperpoort

de wacht hielden , en onder hel luidkeels zingen van een

Geuzenlied met het referein :

Halve maen op de mouw.

Liever turksch als papauw (1)!

Den volgenden Maendag 16." July ging het nog slimmer,

ofschoon de Prins van Oranje den wensch had geuit, dat

de predikatiën in het belang der openbare rust mogten

gestaekt worden. Trouwens, er toog al wederom eene

sterke party sektarissen, gevolgd van eenen drom maendag-

honders, ter Kipperpoorte uit; en de duitsche prediker

vervoorderde zich, een jong paer den huwelykszegen te

geven , en twee kinderen te doopen , in '/ duytsch en met

grachttoater , seggende tegen het knechtjen : Abraham , ik doop

u in den naem des Vaders ^ des Soons, des Heyligen Geest,

Denzelfden dag heeft de Prins van Oranje des stads

Breeden Raed doen vergaderen , om middelen te beramen

tot het beletten der predikatiën. Ook heeft hy by zich doen

ontbieden de zes gilden, de drie rederykkamers, het H. Sa-

kramentsgild , de Aelmoeseniers en onderscheidene vreemde

natiën, ten einde hun aller gevoelen in deze bedenkelyke

omstandigheden te hooren , en hierop goeden roet te moghen

vinden; voorwaer een behendig middel om tyd te winnen , en

de verantwoordelykheid van alle ernstig besluit niet op zich

te moeten laden.

De Breede Raed toonde zich van zynen kant niet haestig,

om eenig besluit te nemen. Eerst den 19." July bragt hy

(1) Antwerpsch Chronykje, bladz. 73; Rich. Steganus, Opkomste

der nederlandtsche beroerten, bladz. 39.
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aen den Prins antwoord ; maer hetzelve deed niets af. De

Raed liet namelyk Zyne Hoogheid aenzeggen , dat de sake

hem te stoaer was, om te moghen redineren, en dat hy zich

onderwierp aen de bevelen van den algemeenen Landraed.

In andere woorden, onze Welhouderen schroomden de

eersten te beginnen. Zy bepaelden zich des anderendaegs

(20.° July) de Wykmeesters en de schuttersknapen der zes

Gilden in de stad rond te zenden, om eenieder van huis

tot huis te vermanen, niet ter preke te gaen. Welnu! dit

was genoeg, om in de stad grooten twist ende haet tegen de

geestelyckheyt te veroorzaken.

Ook niemand gaf om dit verzoek; want den navolgenden

dag (Zondag 21." July) toog er wederom eene ontelbare

menigte volks zoo te paerde als te voet naer het Luisbeke-

Laer. Een groot getal Geuzen waren daerby in vollen

harnas, en de Walen hadden vele lieden tegen tien en

twaelf stuivers daegs uitgehuerd, om gedurende het ser-

moon de wacht te houden ; zoodat elcken van haer predicatie

wel stont op vier of vyf hondert gulden. Na de preek , welke

ruim drie uren had geduerd, heeft de Geuzenpredikant

anderwerff gedoopt ende getrout; vervolgens werden er Geu-

zenpsalmen gezongen en al de vuerroers, in teeken van

blydschap afgeschoten.

Den volgenden Maendag (22." July) was er andermael

predikatie op het Luisbeke-Laer ; maer dezelve werd ver-

stoord door een groot rumoer, veroorzaekt door een' burger

wien men in het gedrang zyne beurs ontvreemd had.

Daerentegen begonnen de Lutheranen nu ook openbare

preken te houden. Den 25." July gaven zy hunne eerste

samenkomst : doctor Matthys (Mathias Flaccus Illyricus)
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predikte op het Kiel, in tegenwoordigheid van meer dan

vier duizend persoonen van allen staet en ouderdom. Het

schynt, dal hy er de volgende dagen ongestoord mede

voortging tot den 10.** Augusty. Dien dag kwamen naer het

Luthersch sermoon doctor Cunerus en twee andere per-

soonen, een van welke opperparochiaen van Leuven was.

Na het eindigen van het sermoon begon Matthys tegen deze

drie roomschgezinden te disputeren ; maer dit bekwam

han zeer kwalyk; want er eene groote beroerte onder het

volk oprees, onder het geroep van $la dood! die schelmen

^

die onze predikatie verstooren ; men wierp hen met steenen

en een der medegezellen van Cunerus werd deerlyk gesla-

gen. De beide onvoorzigtigen ontkwamen slechts den dood

door de tusschenkomst van eenige burgers, die hen in den

kelder van een verlaten huis verscholen , tot dat het meeste

gepuffel wat verloopen was. Vervolgens bragt men hen op

het landgoed van Gornelis Schot, en voorts naer S. Ber-

nardsabtdy, van waer zy des anderendaegs naer Leuven

terugkeerden, volkomen genezen van hunnen lust tot dis-

puteren met de Gereformeerden (!).

Deze predikatiën duerden aldus de gansche maend July

door. Schiller heeft in weinige woorden de oorzaken van

den byval gekenschetst, welke zy oogenschynlyk genoten.

De meeste predikers, zegt hy, behoorden tot de geringste

klassen der samenleving, en zelfs ambachtslieden waenden

zich tot deze betrekkingen geroepen. Noch het gezag der

Wethouderen, noch de heiligheid der wetten, noch het

gezigt der schutters kon hen wederhouden. Een gedeelte

(1) Antwerpsch Chronykje, bladz. 76-79.
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hunner toehoorders was uitgelokt door het enkel verlangen

om de zeldzame en zonderlinge dingen te hooren, welke

die veel besproken menschen verkondigden. Anderen waren

verlokt door de welluidendheid der psalmen in fransche

verzen gezongen. Anderen, in nog veel grooter getal, liepen

naer die preken , als waren het aengename blyspelen

,

omdat men er lustig schertste op den Paus, de Vaders

van het Goncilium van Trente en de leerstellingen der

Roomsche Kerk. Hoe meer dwaesheden er werden uit-

gebrald, hoe meer de ooren van het gemeen gekitteld

werden; een algemeen gejuich was, even als in den schouw-

burg, het loon des redenaers, die onder zyne medemakkers

door grof gepeperden en gezouten scherts uitmuntte. Veilig

mag men het er voor houden, en dit zal straks nader blyken

,

dat deze predikatiën , zoo zy al niet den beeldenstorm voor-

bereidden, dan toch denzelven vergemakkelykten , door

hem onverstoord te laten voltrekken.
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Nieuw symbolum der Gepeformeerden. — Voorboden van erger loo-

neelen. — De beeldenstormers en hun oorsprong. — Herman

Model. — Ergernissen by den Kermisomgang. — Eerste ongere-

geldheden. — Beeldenstorm in O. L. Vrouwekerk. — Het Preputium

gestolen. — Verwoesting der andere kerken. — Algemeene schrik

onder de Katbolyken. — Wesembeeck naer Brussel gezonden. —
Modet predikt in O. L. Vrouwekerk. — Lof van Jan Taffin. — De

kerk gesloten. — Petitie der Gereformeerden. — DoeltrefiFende

maetregels tegen de vernieuwing der baldadigbeden. — De Gere-

formeerden prediken openbaeriyk binnen de stad. — Straf van

eenige beeldenstormers. — Comité van acht burgers benoemd. —
Artikelbrief opgesteld en aengenomen. — Heropening der kerken.

— Den Gereformeerden plaetsen aengewezen , om er tempels te

bouwen. — Opschuddingen in de stad. — Beduchtheid van Prins

Willem. — De Lutheranen en Anabaptisten willen ook tempels

aenleggen. — De Ronde en de Lange kerk gebouwd. — Twee

Luthersche kerken gesticht. — De Koekerk. — Aniheunis de

Lataing, Graef van Hoogstraten. — Vreemd gespuis uil de stad

gebannen. — Nieuwe aenval tegen O. L. Vrouwekerk. — Beteugeling

van het oproer. — De belhamels gevangen en geregi. — Policie-

maetregelen. — Algemeen wantrouwen onder de burgery.— Aenbod

van dertig tonnen gouds. — Redetwist tusschen de Katholyken en

Gereformeerden. — Graef Lodewyk van Nassau. — Algemeene angst.

Ten allen lyde zyn de leiders van godsdienstige en staet-

kundige partyen niet zeer nauwzigtig geweest , omtrent het

aenwenden van middelen, om volgelingen te winnen en tot

zich overtehalen. Daer geweld niet altoos veilig kon gebruikt

worden, en daerenboven hatelyk is, nemen zy vaek hunnen

toevlugt tot verleidende beloften, verbloemde drogredens

;

en wanneer deze niet gelden , maken zy geen zwarigheid

NEGENDE HOOFDSTUK. 3^5

er zoo wat logens, valsche streken en andere niet al te

eerlyke kunstgrepen by te mengelen, om hun doelwit te

kunnen bereiken. Deze bedenkingen zyn ons ingegeven by

gelegenheid van de geloofsbelydenis, in Mei 1566 door de

Gereformeerden te Antwerpen afgekondigd. Hadden de

vrome Roomschgezinden er zich te veel aen geërgerd, en

oordeelden de Calvinisten het geraedzaem hunne leerstel-

lingen zoo iet of wat te sluijeren, om den gemeenen man

gemakkelyker op hunne zyde te krygen ? Men zou het ligt

kunnen veronderstellen, daer zy den 28." July, na de preek

op het Luisbeke-Laer een nieuw symbolum of confessie

onder het volk deden uitdeelen.

Dit stuk getiteld : Somm^aire de la eonfession de foy , qtie

doivent faire ceulx qui desirent estre tenus pour membres de

rÉglise de Jesus-Christ , schynt wel niet als een kort begrip

van de zeven-en-dertig artikelen der belydenis van Guido

de Bres te kunnen doorgaen; want noch de woordelyke

inhoud, noch de aenhalingen der Bybelteksten komen daer-

mede overeen , en van al de geloofsbelydenissen der Gere-

formeerden wykt hetzelve het allerminst van de leer der

Roomsche Kerk af. Was dit echter opzettelyk zoo ingerigt,

om onze burgers des te beter naer de kettersche predikatiën

te lokken ? Dit is niet onwaerschynlyk , wanneer men over-

weegt, dat men anderzyds in dat symbolum geen enkel

woord aentreft tegen hetgeen men de afgoden en de afgodery

der Papisten noemde. Ook gelooft Willems (i), dat dit

eene en andere met voordacht geschiedde, en dat de

(1) Mengelingen van vcuierlandschen inhoud, bladz. 481 en 483,

waer het bedoelde stuk in extento is opgenomen.
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opstellers voorzagen, wat er binnen weinige dagen in de

kerken stond te gebeuren.

Inderdaed, de preken en tooneelen op het Kiel en het

Laer» zoo als wy daer straks aenmerkten , waren eigentlyk

de voorboden en voorbereiding van andere gewelddadig-

heden, zoowel tegen de persoonen als tegen de eigen-

dommen. Reeds den 7." Augusty had een beschonken karel

eenen Minderbroeder aengevallen , en had hem aen de

staekjes of palen van O. L. Vrouwekerkhof willen binden ;

en eenige dagen daerna was er groot rumoer in de stad

geweest, omdat de Schoutet aen eenen sektaris zyn wapen

wilde afnemen, overeenkomstig een bevel van het Magistraet.

Om nog erger kwaed te myden , moest de Schoutet aflaten :

dit alleen kan de mate geven van de zwakheid der overheid.

Het schynt, dat men toen reeds bescheed had gekregen,

dat er van buiten eenig aenslag zoude komen : trouwens,

den 43." Augusty werden de burgerwachten aen al de

poorten en bruggen van veertig tot honderd mannen ver-

meerderd. Denzelfden dag werd aen de Roodepoort eea

wagen met wapens in beslag genomen (1).

Onder de destyds hier aenwezige gereformeerde predi-

kanten was er geen stouter noch woelzieker dan Herman

Modet. Zyne geloofsgenooten malen hem af als een onzedig,

onbescheiden , onbeschoft en onbeschaemd mensch , wiens

heerschzucht zoo wyd gaepte, dat hy niet slechts in 't gees-

telyke, maer ook in 't wereldlyke, en zelfs over het krygs-

bestuer den meester wilde spelen (2).

(!) Antwerpsch ilhronykje, bladz. 79 en 80.

(2) Me Kok , VaderUmd$ch Woordenboek, XXlll.» Deel , bladz. 73.
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Deze Calvinist, ook genaemd Herman Stuyker, wordt

gezegd van Zwolle afkomstig te zyn. Hy was de eerste op

het Luisbeke-Laer begonnen te prediken, en men hield hem

voor den aendryver dergenen welke eene predikplaets in de

stad hadden gevraegd. Dat dit verzoek, ofschoon verschei-

dene mael vernieuwd, telkens verworpen werd, weet men

reeds; doch zulks was voor de sektarissen geene reden, om

hun ontwerp te laten varen ; en eindelyk schenen zy besloten

te hebben zich zelven aentematigen hetgene men hun volstan-

dig bleef weigeren. In den nacht van 44." tot 45.° Augusty,

inderdaed , kreeg de Prins van Oranje bescheed , dat Modet

aen het Hessenhuis, by de Paerdenmarkt, zoude prediken,

en dat de kansel er aireede gesteld stond. Daerop deed de

Prins Modet aenzeggen , dat hy zyn sermoon buiten de stad

zoude gaen doen , tot er antwoord zou gekomen zyn op het

verzoekschrift der Gereformeerden , om hunne predikatiën

binnen de stad te mogen houden.

Helzy ontzag voor den Prins , hetzy toegeeflykheid voor

het Magistraet, hetzy vrees van door de gewapende bur-

gery overvallen te worden , Herman Modet ging dien dag

niet aen het Hessenhuis, maer op het Laer zyne vergadering

houden. Ondanks den zwaren regen waren de sektarissen

gestokt en gestaft wederom in groote menigte naer

deze preek gekomen; indien men preek mag noemen de

driestdolle uitvallen van den dweepzuchtigen Modet tegen

de beelden in de kerken , als gold het hier de uitroeijing

van eenige afgodendienst (4).

Men mag zeggen, dat Modet zoo niet werkelyk de

(4) Van Wesembeeck, blz. 144; Antw. Chronyige, biz, 81.

i
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aensloker, dan toch de verkondiger van den beeldenstorm

geweest is, die als een orkaen over Antwerpen en andere

sleden der Nederlanden losbarstte, en onze schoonste

kerkgebouwen dermate teisterde, dat zy van binnen niets

meer dan puinen vertoonden. De twee eerste dagen na

de preek van Modet liepen echter tamelyk rustig af, en

er gebeurde niets byzonders; maer deze kalmte was akelig,

gelyk degene, welke eenen storm voorafgaet.

De mare was al van over de Schelde gekomen , dat een

talryke woeste hoop, beslaende uit het slechtste grauw, op

Antwerpen afkwam, zoo de roep ging, door de mishande-

lingen verbitterd, door de bloedplakkaerlen uit al de steden

verjaegd en verdreven, door de wanhoop aengevoerd en

gedwongen zich te verbergen, en Gode in het duister te

aenbidden, terwyl deRoomschen zulks openbaerlyk en onge-

stoord in hunne kerken konden doen. Vrydenkende mannen,

verhitte koppen en doorgriefde harten schenen er op te

wachten, tot dat hier of daer een dweepzieke redenaer het

sein 7.0U geven. Eindelyk had zich de gelegenheid opgedaen :

de woedende menigte, zonder juist te kunnen weten tot

welke gruwelen zy ging overslaen, kwam aen het bollen. De

lachende bloei van de katholyke godsdienst en hare heerlyke

tempelprael scheen hen te beschimpen en te bespotten; en

om zich daerover te wreken , hadden zy het op alle kruisen

en heiligbeelden gemunt; want zy beschouwden die als de

zegeteekens hunner vyanden. Ja , het was de dweepery , die

de gruwelen van den beeldenstorm teelde, welken viry gaen

beschryven ; en waervan de verbreiding werd bewerkt door

de lage driften van een vuig gemeen, voor hetwelk hy

eene schoone gelegenheid tot rooven werd.

NEGENDE HOOFDSTUK. 3)9

De eerste verwoestingen der beeldenstormers vielen in

West-Vlaenderen en het Atrechtsche , tusschen de Schelde

en de zee. Ëene driestdolle bende van ambachtsgezellen

,

schippers en boeren, versterkt door bedelaers, landzwer-

vers en ligte kooijen, te samen ongeveer drie honderd

koppen tellende, gewapend met knodsen, bylen, hamers,

ladders en touwen, zelfs eenigen met dolken en vuerroers,

stortten zich met helsche razerny op de dorpen en vlekken

der omstreken van S. Omaers, de deuren der kerken en

kloosters gewelddadig oprammende, de altaren omverwer-

pende, de kruisen en beelden verbryzelende. Deze heilig-

schennissen hen aengespoord en versterking bezorgd heb-

bende, rigtten zy hunnen togt naer Yper, alwaer zy op den

onderstand van eene talryke party Calvinisten meenden te

mogen rekenen. Te vergeefs wilde men hen door vriendelyke

vermaningen wederhouden ; zy bleven doof, en de cathedrale

kerk onderging de uitwerksels hunner woede. Weldra was

het de beurt van Meenen , Comene , Wervick , Ryssel

,

Audenaerde; met een woord, in weinig dagen was gansch

Vlaenderen het slagtoffer van dezelfde snoode gruwelen.

Toen de tyding van dezen beeldenstorm te Antwerpen

ontvangen werd, verwekte zy natuerlyk eene buitengewoone

gisting, in eene stad, waer de Calvinisten en Lutheranen

zoo talryk en magtig waren. Al dadelyk had men het bewys,

dat het gepeupel maer al te zeer geneigd was, om hetgeen

elders gebeurd was natedoen , en dat hier leiders of hand-

langers der beeldstormers waren binnen geslopen.

Inderdaed, Zondag J8.° Augusty, wezende Groote Kermis

van Antwerpen, waren al de Gilden in vollen harnas en

kostelyk uitgedost , om de processie van O. L. Vrouwe te

DEEL IV. *2
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vergezellen : ook in de gelederen dezer burgerscharen was

de geest van hervorming doorgedrongen, zooverre zelfs,

dat sommigen , uaer het voorbeeld der Geuzen , kalbas-

fleschjes en napjes aen hunnen hals droegen , en zoo volg-

den zy den godsdiensligen omgang, benevens de speel-

wagens (I). Dit was overigens de eenigste ergernis niet,

welke daerby voorviel : iets wat de Roomschgezinden nog

veel meer ontstichtte, dit waren de losse en vrypostige

woorden van het gemeen, hetwelk murmureerde, blasphe-

meerde en de plegtigheid voor loutere afgodery uitmaekte.

Ja, men hoorde er luidkeels roepen : Maeiken de uitdroeg-

ster (2) / dU is uw laetste feestdag , want men zal hoest met

u mosselen zieden. By andere volksscharen werd de Paus

opentlyk uitgemaekt voor den Antechrist, de beelden voor

afgoden^ de moniken en priesters voor Pharizeën, welke

men maer de stad moest uitjagen.

Voor het oogenblik echter bleef alles by woorden; de

aenwezigheid van den Prins van Oranje hield de dweepzieke

sektarissen nog in toom. Wenschelyk ware het geweest,

dat de Prins hier ware gebleven; maer den i9." Augusty,

wezende Kermismaendag, vertrok hy naer Brussel. Dit

(1) Yalkenisse heeft aengeteekend , dat er den 11.^ Jany i544 werd
geboden en uitgeroepen, dat er geen wagens of paerden met de
processie mogten medegaen; en dat er ook geen vertooningen in de
straten mogten gegeven worden; maer uit hetgeen wy hier neêr-

schry?en zou blyken, dat dit verbod reeds in verval was geraekt;

waerschynlyk om den volkssmaek toetegeven (Zie Papebrochius

,

Annales Antverpienses , Tom. II, pag. 285).

(2) Men noemde uitdraegsters de wyven die voor anderen oude

kleederen en andere voorwerpen gingen uitleuren. Papebrochius

meent dat men er Lombaerdvrouwen door bedoelde, die den kost

wonnen met voor anderen panden ter beleening uittedragen.

vertrek was als het sein voor de bcklagelyke ongeregeld-

heden, welke stonden te gebeuren.

Trouwens , eenige rabouwen , door 's Prinsen vertrek ge-

styfd en verstout» kwamen namiddag, na het eindigen van

het lof, in de hoofdkerk, en begonnen het O. L. Vrouwe-

beeld op de grofste wyze opentlyk te beschimpen ; weshalve

de geestelykheid geradig vond, hetzelve uit den grooten

beuk naer de zykapelle te dragen, om het daer op zyne

gewoone plaets te stellen. Dit geschiedde ook, maer niet

zonder nieuwe schimpingen van eenige straetjongens uitte-

lokken. Strada wil dat deze daertoe door de Geuzen waren

uitgehuerd, en Herman Modet was er gewis toe in staet.

Wat daer van zy , een der jongens verwekte aen de

kerkdeur een hevig krakeel tegen eene oude vrouw, die

aldaer waskaersjes verkocht, om voor het Lievevrouwebeeld

ontstoken te worden; want de jongen, haer gezeid hebbende,

dat hare nering uit was, en dat zy gerust haer kraem mogt

opbreken, ontstak de eenvoudige sloof in zulke gramschap,

dat zy den onbescheiden straetbengel haren vuerketel op

den kop sloeg. De Schoutet Jan van Immerseel , die daer

juist omtrent was, het getier en gekyf hoorende, kwam met

zyne hellebaerdiers toegeschoten , trad de kerk binnen en

gebood dezelve dadelyk te ontruimen.

Dan, hiermede was alles niet gedaen; want hel grauw

een aental schippers te hulpe geroepen hebbende, kwam

gewapend weder naer de kerk, begon er gereformeerde

Psalmen te zingen, en luidkeels te schreeuwen ; vive de

Geuzen ! Er waren ook jongens die met den bal speelden,

en met steentjes over den vloer hinkelden. Een onverlaet

van stoeldraeijer beklom zelfs den predikstoel, speelde er

II
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op eene schampere wyze den predikant, vroeg eenen Bybel,

en beriep al de geeslelyken tot eenen redetwist, dat

eene hevige opschudding verwekte; want terwyl de eenea

dezen gewaenden predikant prezen en aenmoedigden

,

smeten anderen hem steenen en houtklompen naer den

kop. Eindelyk nam een schipper het op zich, deze moed-

willigheid te beteugelen ; hy liep op den predikstoel
, greep

den draeijer langs achter, en smeet hem van boven naer

beneden; maer de schipper zelf werd gewond, volgens de

eenen door een kogelschot , volgens de anderen door eenen

dolksteek ; en zoo vlugtle hy bloedend de kerk uit. Weldra

daema hoorde het grauw, dat de Schoutet met zyne helle-

baerdiers weder aenkwam, weshalve allen gezwind het

bazenpad kozen : daerop werden de kerkdeuren gesloten

,

en voor dien avond was het spel uit (1).

Maer des anderendaegs ging het voor goed : want na het

lof stoof er een groote hoop boeven en fielen de kerk binnen,

onder het geroep van vive de Geuzen! Tot tweemael toe

beproefde de Schoutet de kerk te doen ontruimen; maer

lyne poogingen waren vruchteloos ; en eindelyk werd hy

dermale verschrikt, op het zien van den magtig aengewassen

hoop, dat hy het voorzigtigheidshalve geradig vond te ver-

trekken. Nauwelyks was deze ambtenaer weg, of Herman
Modet trad de kerk binnen en begon zoo heftig uittevaren

tegen de vervloekte afgoden der Papisten ^ dat het grauw niet

toefde te worden opgewonden, en zich bereid toonde, om

(1) Van Meerbeeck, Chronyke , ad A.»; Wesembeeck, Stoet der
Religie, bladz. 142 en 145; Antwerpsch Chronykje, bladz. 85 en 86;
Haraeos, Annales, ad A»; Strada, de Bello Belgico, Ub. V; Brandt,
Historie der Reformatie, I.« Deel; Diercxsens, Jntverpia, ad A.».

de woorden des predikers in daden te vertolken. Inderdaed,

tegen den avond werden al de kerkdeuren gesloten , en het

dolzinnige gepuffel, door kaersen en flambouwen voorge-

licht , vierde zynen verwoestingsyver den vryen teugel. Al

de beelden werden van hunne pedestalen getrokken, uit

hunne nissen gerukt, op den vloer geworpen, en met

hamers verbryzeld ; de doopvonte werd omverre gesmeten

en vergruisd; en het beeld van O. L. Vrouwe werd met

kogels doorhakkeld. Daermede nog niet te vrede, sloegen

de heiligschenners hunne handen aen het tabernakel,

stroeiden de H. Hostiën over de zerken, trappelden ze met

voeten , en bezigden de gewyde Olie tot schoensmeer. Vele

altaren werden tot den gronde geslecht ; anderen onherstel-

baer bedorven of geschonden; de knielbanken en biecht-

stoelen werden aen splinters geslagen ; de schilderyen

,

zang- en misboeken aen flarden gescheurd , en de zyden en

linnen kerkgewaden aen stukken gereten. Kortom, de

vernielingswoede der beeldenstormers kende geen palen,

en werd ten laetste door eene gruwzame plundering be-

kroond. Herman Modet gaf daertoe eenigermate het voor-

beeld, nemende voor zich het H. Preputium met nog meer

andere reliquiën (i). De andere kerkschenders roofden de

(1) Wat er nadien van dit vermaerde heiligdom geworden is, weet

men niet. Wichmans verhaelt in zyn Brabantia Mariana^ pag. 557,

dat bem door eenen deftigeu geestelyke gezegd was , dat ons Preputium

door eenen hervormden predikant, te Middelburg, in Zeeland, langen

tyd in de kast van eenen ring werd gedragen, en dat die predikant

het zelf uit de kerk bad gestolen. De geestelyke was eersl voornemens

geweest de reliquie aftekoopen ; maer bad dit daergelaten , vreezende

bedrogen te worden. Modet was werkelyk in staet, om zulke bedriegery

te plegen; maer Diercxsens twyfelt of bet Preputium wel in 1566
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gouden en zilveren reliquiekassen , kelken, ciboriën, vaten,

schotels en kandelaren. Ook werden drie fraeije orgels

vernield ; « en de kinders liepen met de pypen al blasende

» achter straten , welke pypen sy malcanderen om spellen

» vercochten. » Aldus werd in minder dan vier uren tyds

eene der vermaerdste kerken van Europa derwyze verwoest

,

dat zy van binnen niets meer dan puinen opleverde; ja, de

schade werd geschat op vier honderd duizend kroonen.

Denzelfden nacht zyn deze van blinde razerny ziedende

menschen , naer al de andere kerken en kloosters van Ant-

werpen geloopen , schreeuwende als dulle uitzinnigen : vive

de Geuzen! Een groote hoop rabouwen, die voor de poorten

van O. L. Vrouwekerk gestaen hadden , terwyl een snood

geboefte er als gevleeschde duivels huis hield, voegden

zich by dit beeldenstorraersrot , hielpen hetzelve de kerk-

deuren oprameijen , de kloostermuren beklimmen , de

refters, dormters, kelders en kamer5 der geestelyke ge-

stichten doorloopen, roovende, verdervende en vernielende

al wat zy vonden. Toen zag men dit vreemd geboefte nog

nimmer gehoorde baldadigheden bedryven : de moniken

werden door hetzelve, na veel kwelling en overlast, uit de

werd geroofd en de reliquiekas verbryzeld; hy meent dal dit later

moet gebeurd zyn. Inderdaed, wy hebben reeds gezien (ni.« Deel,

bladz. 35) dat men nog tot in het jaer 1570 jaerlyks met die kas

naer Lier plagt te gaen; ja, zelfs in de ordonancie op de processie n,

na de overgaef der stad (1586; Diercxsens, Tom. VI, pag. 218 en 219)

gemaekt , vindt men dal zy toen de groote processie van 0. L. Vrouwe-

dag vergezelde, en aldaer door de Beggaerden vóór het Lieve

Vrouwebeeld werd gedragen. Uit dit al wordt het verdwynen der

reliquie vry duister, en zou hel schynen , dat aenvankelyk het verlies

derzelve voor het volk werd verholen gehouden.

kloosters gejaegd ; de wyven , die de bende volgden , stopten

al wat zy van eenige waerde vonden, in zakken. Al de spys,

welke deze hangbasten niet konden nuttigen, vertrappelden

zy met de voeten, even als zy de dranken, welke zy door

hunne heesch geschreeuwde gorgels niet konden gieten , op

den grond lieten loopen ; doende voorts hun gevoeg in de

wyn- en biertonnen , bestrykende de boekeryen met boter,

en poogende dezelve vervolgens in brand te steken. In een

woord, zy bedreven allerlei ongeregeldheden en moedwillig-

heden, zonder echter iemand dood te slaen; eenige Minder-

broeders werden wel te midden der verwarring gekwetst,

maer niet gevaerlyk.

Men zal moeijelyk gelooven, dat terwyl deze geweldda-

digheden gepleegd werden, de overheid geen het minste

teeken van leven gaf. Van Meerbeeck, zoowel als van

Wesembeeck, verklaert deze werkeloosheid door de versla-

genheid , welke onder de burgery en de Wethouderen

heerschte, en welke verhinderde dat iemand zich tegen het

vreemde gespuis verzette , uijt vreese van meerder quaet oen

lyfoft goet. Intusschen stonden de gilden en burgers op de

Markt en in de derwaerts leidende straten in 't geweer;

maer niemand verroerde zich, om het oproer en de balda-

digheden te gaen beteugelen; omdat er « te vooren eene

» ordonnantie van de wacht was gemaekt, dat gheen borgers

» bun moyen en souden op verbeurte hunner poorterye,

» wat rumoer sy souden hooren, sonder consent van den

» Prins van Orangiën. » Deze ordonancie kon doelmatig

geweest zyn, zoo lange de Prins zich hier bevond; maer

sinds hy vertrokken was, was zy baerblykelyk builen

kracht, en moest als vervallen beschouwd worden. Waerby
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kwam hel dan , dat niemand het ongerymde van het naleven

eener onuitvoerlyke ordonaucie inzag? Begreep men dan

niet, dat men zich in een van die oogenblikken bevond, op

welke een man, die zyne pligten beseft, zich voor de hand-

having der openbare orde boven de wet weet te stellen?

Het schynt ja : daer eenige katholyke burgers den bandieten

de geroofde schatten wilden afnemen. Dan, deze liepen

gevaer zelven de slagtoffers van hunnen yver voor de hand-

imving der openbare orde te worden ; want « de quaetwil-

» lighe overvielen haer, alsoo datse het gespuys moesten

» laten passeren, oft sy souden van de Galffsterten dootge-

» slaghen geweest syn (1). »

De beeldenstorm werd dus ongestoord voltrokken; en,

toen de dageraed aenbrak, waren de meeste kerken, kloos-

ters en kapellen binnen Antwerpen geschonden. Maer dit

scheen niet genoeg te wezen; want in den vroegen morgend

van Woensdag 21.° Augusty kwam het grauw by groote

drommen naer O. L. Vrouwekerk gestoven , en begon er

alles te vernielen, wat nog staende was gebleven; onder

anderen trokken zy met koorden en touwen nederwaerts

een groot kruisbeeld, staende boven de hoogzael voor het

choor, en de beelden der twaelf Apostelen, staende boven

de pilaren in den grooten beuk. Dit verrigt zynde, toog

het beeldenstormersrot naer buiten, en verwoestte al de

godsdienstige gestichten rondom de stad, onder anderen

(1) Antwerpsch Chronykje^ bladz. 87-90; P. Bor, Nederlandtsche

oorlogen^ 1I.« Boek; Strada, de Bello Belgico, Lib. V; Wesembeeck

,

Stoet der Religie, bladz. 146; Wichmans, Brabantia Mariana, pag. 357;

Schiller, Uistoire du soulèvement des Pays Bas, Liv. IV, Cbap. I;

Diercxsens, Antverpia, aü A.<"; Van Meerbeeck, Chronyke, ad A.">.

S. Bernardsabtdy en S. Willebrordskerk. Deze laetsle

poogde men zelfs aftebranden , volgens dat de Baron Leroy

deswege heeft aengeteekend.

Onderlusschen was de Prins van Oranje te Brussel onder-

rigt geworden van de buitensporigheden, van welke onze

stad het tooneel was. De Pensionaris Wesembeeck, ver-

gezeld van den Schepen Meester Jan de Pape, was hem

reeds Dingsdag nagezonden , om hem , zoowel als de

Gouvernante, van alles kennis te geven ; maer indien deze

stap iets bewyst, dan is het gewis de besluiteloosheid,

welke onder onze Wethouderen heerschte; en, trouwens,

het was toen geen tyd om te beramen, maer om te hande-

len. Voor het overige, was het gedrag van Oranje even

onverklaerbaer : slechts Woensdag 's avonds zond hy

Wesembeeck met brieven en breederen mondelingen last

herwaerts; en de Pensionaris, alle den nacht gereyst heb-

bende , kon slechts 's anderendaegs (22.° Augusty) 's morgens

vroeg aen het Magistraet op het Stadhuis zyne brieven

overgeven en zyne boodschap doen (1).

Waerin deze boodschap bestond, heeft Wesembeeck

niet aengeteekend ; maer in den loop van dien dag werd er

een gebod gedaen , dat al wie by den beeldenstorm iets uit

de kerken of kloosters ontdragen had, hetzelve binnen drie

dagen by de Wykmeesters of op het Stadhuis had terug te

brengen, op straf van de galg.

Maer de beeldenstorm scheen de party der Reformatie

nieuwe krachten te hebben gegeven. Dit was in den morgend

van denzelfden Donderdag gebleken, als Herman Modet

(t) Wesembeeck, Staet der Religie, bladz. iA6 en UH.

DEEL IV. 43
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dwars door het volk in O. L. Vrouwekerk gekomen zynde,

er den gewyden kansel beklom en dadelyk acn het preken

viel. Terwyl hy daer bezig was met het louter woord Gods

uitteleggen, is de meergenoemde Pensionaris Wesembeeck

met den gereformeerden predikant Jan Taffin in de kerk

gekomen, waer zy beiden door het volk heen drongen. Jan

Taffin , een man van eerlyken huize , en niet als vele

anderen uit de heffe der gemeente opgeborreld, maer door

aerd en opvoeding tot zedigheid genegen, stond hier aen

het hoofd der waelsche Calvinisten; hy was wegens zyne

bezadigdheid en innemendheid algemeen geacht, en daerom

had men hem de moeijelyke taek opgedragen, aen Modet

het bevel van het Magistraet te doen verstaen , dat hy zyne

predikatie had te staken; doch Modet weigerde aen dit

bevel te gehoorzamen , zeggende dat hy slechts een kort

vermaen tot het volk te doen had. Dit kort vermaen echter

geëindigd zynde, werd gevolgd van een psalmgezang, dat

den ganschen morgend duerde, en des namiddag om twee

ure hervat werd ; hetgeen de Katholyken niet minder

ergerde, was, dat eenige schutters, die voor de kerkdeur

de wacht hielden , hunnen post verlieten , om dit Geuzen-

sermoon te gaen bywoonen (1).

Den volgenden dag (25.° Augusty) is Modet wederom in

O. L. Vrouwekerk gekomen : hy predikte ditmael tegen het

rooven der kerkgoederen , vermanende tevens een ieder al

de gestolen voorwerpen terugtebrengen. Na de preek werd

er door Modet een kind gedoopt; maer hetgeen bewyst, dat

(1) Antwerpsch Chronyl^e, bladz. 91; Brandt, Hw^oneci^/Jc/brtna^te,
!•• De«»l . bladz. 549 ; Diercxsens, Antverpia, ad A.".

Iiy meer invloed had, om kwaed te doen bedryven, dan om

hetzelve te stutten of te herstellen, is dat er dien dag even

als den voorgaenden nog ettelyke monumenten in de hoofd-

kerk vernield werden , en onder deze de wapens der Vlies-

heeren, hangende in het choor. Toen dit echter aen het

Magistraet werd kenbaer gemaekt, is de Schoutet Jan van

Immerseel met eenige schutters in O. L. Vrouwekerk

gekomen, en heeft « daer vuyt gejaecht alle de rappalie die

» daer lach en smeet, en heeft de kercke toegesloten (1). »

Dit gebeurde zonder dat hy daerby eenigen wederstand

ontmoette : bewys dat indien men van eerst af krachtdadiger

middelen had willen inspannen , men de wanorden niet zou

gezien hebben, welke men betreurde.

Denzelfden dag werd er door de gereformeerde predi-

kanten van de waelsche en vlaemsche gemeenten by de

heeren Burgemeesters, Schepenen en Raed van Antwerpen

een fransch vertoogschrift ingediend, hetwelk Diercxsens

in het breede mededeelt. De onderteekenaers verklaerdeu

daerby, dat de beeldenstorm buiten hunne wete en toe-

stemming geschied was; dat zy de op deuzelven gevolgde

plunderingen en baldadigheden laekten en verfoeiden;

dat zy hunne toehoorders hadden vermaend en zouden

blyven vermanen, zich van alle ongeregeldheden te ont-

houden , en het gestolene terugtebrengen ; dat zy met

al degenen van hunne gezindheid bereid waren de Wet-

houderen de hand te leenen tot het beteugelen van geweld-

dadigheden; dat zy diensvolgens aen het Magistraet, als aen

de wettige overheid , wilden gehoorzamen , en gaerne al de

(1) Jntwerpsch ChronyJgey bladz. 92.
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tienden, imposten en belastingen zouden betalen ; dat zy

eindelyk tot meerder verzekering den eed van getrouwheid

wilden afleggen. Maer deze betuigingen van goeden wil

hadden tot slot een verzoek, hetwelk reeds meermalen was

afgewezen geweest : de predikanten smeekten namelyk het

Magistraet, om onder deszelfs bescherming in tempels te

mogen verzamelen , en niet kwalyk te nemen , dat zy zich

volgens de tydelyke behoefte van eenige der bestaende

tempelgebouwen bedienden , tot dat de Heeren hier anders

zouden hebben in voorzien.

Dit was genoegzaem onbewimpeld het genot vragen van

de katholyke kerken. De gereformeerde predikanten schenen

er op gerekend te hebben , dat de schrik door den beelden-

storm veroorzaekt , de inwilliging hunner listige bede

zoude medebrengen. Hierin bedrogen zy zich, want de

Pensionaris Wesembeeck antwoordde dadelyk op hun ver-

toogschrift , dat de heeren Wethouderen om zekere drin-

gende redens hadden goedgevonden, voor het oogenblik

alle predikatiën in de kerken van O. L. Vrouwe, S. Michiel,

S. Joris en S. Jacob te verbieden ; en dat de gehoorzaemheid

en goeden wille der predikanten, opziglelyk dit verbod,

aen het Magistraet hoogst aengenaem zouden zyn (1).

Eerst Zaturdag , 24.° Augusty , dat is na de volle verwoes-

ting der voornaemste kerken van Antwerpen, begon men

krachtige en doeltreffende maetregels te nemen tegen het

voortzetten of vernieuwen der baldadigheden. Op de Groote

Markt werd eene nieuwe galg geplant , en al de hoeken der

straten» naer die markt leidende, werden met schutters

(1) Diercxsens, Antverpia, ad A.">.

"tl

bezet; zoodat niemand tot het Stadhuis kon naderen. Tevens

werden eenigen der beeldenstormers, voor zooverre men

dezelve kon ontdekken , dadelyk gevangen en naer het Steen

gevoerd , in afwachting der komst van den Prins van Oranje.

De gereformeerde predikanten hadden zich ondertusschen

door de plegtige apostille des Magistraels op hun ver-

zoekschrift, zoo gereedelyk niet laten afschepen als men

wel zou gewenscht hebben ; maer schynen hetzelve te hebben

vernieuwd, en een gunstig antwoord te hebben erlangd.

Althans berigt het Antwerpsch Chronykje, dat « men alsdoen

» in de Nieustadt, met dry predicanten de Calfstertsche

» leere openbaer preekte, ende den predicant van't Kiel,

» Frans, een dootslagher die synen koster vermoert hadde,

» wert van (de) stadt toegelaten de confessie van Augsburch

» te precken. » Dit komt overeen met Diercxsens, die zegt,

dat men dien dag in de Burglkerk in het vlaemsch, en in de

Predikheerenkerk in het fransch predikte.

De Calvinisten en Lutheranen hadden dan eindelyk

binnen de stad openbare plaetsen verkregen , om er hunne

godsdienstoefening te houden; maer vermits die plaetsen

aen de Roomschen toebehoorden , mogten zy zich verwach-

ten er by de eerste gelegenheid te worden uitgedreven : de

beslissing dezer kwestie moest grootendeels afhangen van

den Prins van Oranje, wiens komst was aengekondigd.

Zyne Hoogheid bevond zich nog steeds te Brussel : hy

kwam hier Zondag 26.° Augusty, 's avonds, in post binnen-

gereden. Zyne eerste zorg was al de wachtposten te gaen in

oogenschouw nemen. De Prins hield ook sterke wacht in

het Huis van Aken, a daer hy met syn huysvrouwe lach;

» want hy hadde sestig hellebardiers, alle borgers van der
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» stadt met syn livraye gecleet. « Het is daer, dat hem door

de Calvinisten een smeekschrift werd ingediend, ten naeste

by in denzelfden zin vervat als het vertoogschrift, dat door

de gereformeerde predikanten aen den Breeden Raed werd

voorgedragen. Wy zullen weldra zien, welk gevolg aen dit

smeekschrift werd gegeven.

Des anderendaags (27." Augusty), nadat de Prins de gruw-

zame verwoesting der kerken met verbaesdheid aenschouwd

had, oordeelde hy het geradig een streng voorbeeld te geven,

en heeft van stonden aen drie der schuldigste beeldenstor-

mers op de Groote Markt aen de galg doen knoopen.

Denzelfden dag begon men binnen Antwerpen voetknech-

ten aentewerven, tot acht vaendelen toe, makende zestien

honderd mannen: elke man ontving tien gulden soldy per

maend ; de hoplieden , vaendrigs en andere oversten natuer-

lyk meer. Allen moesten poorters en inboorlingen wezen

,

en zweren tegen de privilegiën der stad niet te misdoen. De

Prins hield stiptelyk de hand aen deze bepalingen ; want hy

weigerde aen zeker uitheemsch persoon eene plaets onder

deze burgermilicie : parcequCy schreef hy aen dengenen die

hem den man had aenbevolen, ks compagnies se faisoieni

des bourgeois et natifs de cette vilk (1).

Tevens werden er op verzoek van Zyne Hoogheid acht

voorname burgers gekozen, om middelen ter volle be-

vrediging der stad te beramen. Vier dezer burgers ver-

tegenwoordigden de vlaemsche gemeente : deze waren

Marco Perez^ een ryke spaensche Jood; Herman van der

(1) Jntwerpsch Chronykje, bladz. 92 en 93; Groen van Prinslerer,

Arehives de la maUon ^OroHge-Nassau , Tom. II, pag. 3i0.

Meere; Karel van Bomberghen en Cornelis van Bomberghen,

beide afstammende van den geleerden aulwerpschen boek-

drukker Daniel van Bomberghen, te Venetië overleden. De

vier anderen waren Franschen of Walen, en genaerad Frans

Godin, Jan Carlier, Nikolaes Duvivier en Nikolaes Sellin.

Daer zy ondertusschen aerzelden hunnen last te aenvaerden

,

uit vreeze van vervolging, werd hun door den Prins van

Oranje, by rescript van 28." Augusty, alle veiligheid beloofd.

Dit achtledig comité hield den volgenden dag (29."

Augusty) zyne eerste vergadering, in welke het vyftien

artikelen opstelde, die den Calvinisten ter onderteekening

zouden worden voorgelegd. Deze artikelen bepaelden :

j.° dat de Calvinisten niet zouden beletten dat de Papisten

in hunne kerken terugkeerden en er de dienst verrigteden

;

2.® dat de Calvinisten in geen kerk zouden mogen prediken

;

maer wel op drie hun aentewyzen plaetsen in de Nieuwstad

;

3." dat er slechts twee inlandsche predikanten zouden mogen

zyn ; A.^ dat de nieuwgezinden zonder wapens naer de pre-

dikatiën zouden moeten gaen; S.** dat de Calvinisten eene

naemrol zouden moeten opstellen van al degenen die tot

hunne gezindheid behoorden; 6.** dat zy aen het Magistraet

zouden gehoorzaem zyn ; 7." dat de ministers die iets

oproerigs zouden prediken , uit de stad zouden worden

gejaegd ; 8.* dat zy hun Consistorie builen wete van den

Prins niet zouden mogen veranderen , vermeerderen of

verminderen ; 9.° dat zy niemand om reden van godsdienst

zouden mogen misdoen; 40.° dat zy de teregtstelling van

kerkplunderaers niet zouden zoeken te beletten; H.° dat

zy over straten geen psalmen of liedjes zouden mogen

zingen; 42.° dat de bovengemelde punten door duizend
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persoenen zouden worden onderteekend ; 13.° dat dit alles

voorloopig en tot de vergadering der landstenden zoude

blyven; 14.^ dat den Calvinisten mitsdien alle veiligheid zou

worden gewaerborgd; 15.** eindelyk , dat alle oproerige

daden zouden gestraft worden.

De antwoorden der Calvinisten op deze vyftien artikelen

waren over het algemeen en mits zekere besprekken toe-

stemmende. Op sommige punten echter vroegen zy meerdere

voordeelen. Aldus verzochten zy, dat eenige kerken aen al

de gezindheden gemeen zouden worden gemaekt, ten einde

er te kunnen prediken; en dat er acht predikanten voor de

vlaemsche, en drie voor de waelsche gemeente zouden

worden toegestaen. Van eenen anderen kant weigerden zy

de volledige lyst hunner geloofsgenooten intedienen, en de

voorgehouden artikelen te onderteekenen , voorgevende dat

het eene en andere niet zonder vele zwarigheden kon

geschieden; inderdaed, die naemrol en handteekens zouden

later by het opmaken eener lyst van vogelvryverklaerden uit-

nemend te stade zyn gekomen. De Prins van Oranje althans

scheen het zoo te hebben begrepen ; want den 30.° Augusty

zyne apostille onder de antwoorden der Calvinisten stel-

lende, nam hy hunne verschooningen betrekkelyk de twee

laetste punten in aenmerking, en deed zelfs gedeeltelyk

regt op hunne reklamen, hun vergunnende vier predikanten

voor de vlaemsche en twee voor de fransche gemeente te

Antwerpen te houden.

Nochtans waren de Calvinisten daermede niet voldaen.

Zy betuigden dit nog dienzelfden dag, door den Prins te

verzoeken , dat hy de aenwerving van manschappen voor de

burgerwacht zoude staken , onder voorwendsel dat de ligting

van dit krygsvolk burgers en vreemdelingen verontrustte,

zooverre dat reeds verscheidene het inzigt hadden doen
blyken de stad te verlaten. Zy vroegen ook de afkondiging

van een plakkaert, tot waerborging hunner persoonlyke

veiligheid; omdat, zeiden hunne gedeputeerden, avons
entendu Vordonnance publiée de la part du Magistrat par les

carréfours de ceste ville, la quelle punit de mort ceux qui
diront ou feront quelques injures aus pretres en leur eglises

et ailleurs, sans faire aucune mention de nostre réciproque

asseurance. Het eerste verzoek werd door eene weigering

afgewezen; en op het tweede werd geantwoord, dat er

bereids door den Artikelbrief in voorzien was.

De Prins van Oranje, de Calvinisten aldus begunstigende,

handelde baerblykelyk tegen de plakkaerten van Koning
Philips, en tegen de verordeningen der Landvoogdes; maer
deze toegeeflykheid was ondertusschen het eenigste middel
om de orde en regeltucht onder de bevolking te handhaven.

Deze eerste stap overigens eens gedaen zynde, moest de
tweede niet veel meer kosten. Inderdaed , reeds des ande-
rendaegs (31.» Augusty) werd er van wege Zyne Hoogheid
afgekondigd, dat de Koning uitdrukkelyk toegestaen , ver-

klaerd en bewilligd had , dat de Inquisitie wierde afgeschaft,

en dat al de nederlandsche ingezetenen verschoond en ont-

heven werden van de plakkaerten en ordonanciën op het

stuk van kettery en religie-overtreding (i).

De maend September, die nu aenving, zag de heropening

der katholyke kerken. De hoofdkerk was de eerste waer de

diensten werden hervat : de Choordeken Rogerius de Tassis

(1) Diercxsens, ^ntverpia, ad A.«.
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zong er den 1.* dier maend de hoogmis, en de Plebaen

Sebastianus Baerts predikte er voor de Wethouderen. De

andere kerken werden op den feestdag van O. L. Vrouwe

Geboorte (8.° September) heropend , en men deed er naer

ouder gewoonte de parochiemis. De Prins van Oranje, die

toen nog katholyk scheen te wezen , woonde met zyn gevolg

de dienst in de hoofdkerk by. Tevens kregen de Gilden en

Ambachten bevel hunne altaren in deze kerk te herstellen

(9.° September), waermede de bakkers van de eersten gereed

waren. Een ander gebod van het Magistraet van 29." Sep-

tember verpligtte dezelfde corporatiën hunne kapellanen te

houden en te betalen, of zy dienst deden ofte niet (i).

Ondertusschen was het codex der vyftien artikelen, of

de zoogenaemde Artikelbrief nog niet wettelyk in voege

gebragt. Deze artikelen, gewyzigd volgens de apostiilen van

den Prins van Oranje, werden eerst op 2." September

openbaerlyk afgekondigd, en den Calvinisten drie plaetsen

aangewezen, om er hunne predikatiën te houden, namelyk

in den raemhof van Pauwel van Gemert, achter het klooster

{monster) op de Paerdenmarkt; in den raemhof van den heer

van Liedekerke, op den Wapper; en op den bleekhof in de

Gasthuisbeemden , by de Schuttershoven ; wel te verstaen

,

dat indien zy eenige dier plaetsen niet zouden kunnen

bekomen , zy er andere zouden mogen zoeken , of naer de

Nieuwstad terugkeeren , om daer voort te blyven prediken.

Deze publicatie werd den 3." September gevolgd door

eene andere , zynde een edict , waerby het Magistraet al

de inwooners, va» wat staet of gezindheid zy ook mogten

(l) Jntwerpseh Chronyhje» bladz. 93, 94 en 97.
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wezen, onder zyne bescherming nam, en op verbeuring

van lyf en goed verbood , de diensten in de kerken der

Katholyken of in de tempels der Hervormden in eeniger-

wyze te stooren (I). Dit was eene zeer wyze schikking, in

dezen zin, dat zy de verschillende godsdienstige gezind-

heden gelyke bescherming toekende en verzekerde.

De Roomschgezinden waren echter op verre na niet tot

verdraegzaemheid gestemd. Zy hadden de predikatiën der

Hervormden moeten toelaten : maer verstonden geenszins

hen te laten doopen, trouwen of begraven. Omtrent deze

drie kapitale artikels hunner inkomsten, toonden de gees-

lelyken zich onverzettelyk ; en het enkele gerucht, dat de

vrouw van den Schepen Dirk Brecht op syn Geus en in het

bywezen der gereformeerde predikanten zoude begraven

worden, bragt den li."» September schier de gansche stad

in rep en roer. Nog veel erger ging het, toen drie dagen
daema (17.° September) het gerucht zich verspreidde, dat

de Pastor van S. Joriskerk had doen wegdragen eene voor

zynen predikstoel geplaetste « schabeltafel met een lampet

» en becken, waer inne Frans, den Prochiaen van 't Kiel,

» de jonge kinders doopte in puer water, en in 't duytsch. »

Dit werd beschouwd als eene inbreuk op de voorregten der

Hervormden, en de bovengemelde Pastor, den haet der

gemeente willende ontgaen , trok de stad uit ; maer werd
buiten S. Jorispoort door de burgerwacht gevangen.

Men was ook zeer verbitterd tegen de Minderbroeders

,

waerschynlyk omdat deze op den kansel het hevigst tegen

de ketteryen van Luther en Calvyn uitvielen. Te dier

(i) Diercxsens, Antverpia, ad A.».
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oorzake ontstond er den 18.*^ eo 19.° September eene op-

schudding, en eene groote byeenrotting vormde zich voor

het Minderbroedersklooster. De Prins van Oranje, daerby

gekomen zynde, « heeft bet rapalie bevolen, dat se souden

» vertrecken; maer sy dit niet achtende, heeft den Prins

1 genomen eenen spriet van de hellebaerdiers , slaende

» daermede in den hoop, ende heeft sommighe seer ge-

» quetst. » Welstaenshalve had de Prins zulke lage policie-

functiën niet mogen doen. Dit slaen onder den hoop was

daerenboven zoo vruchteloos, als eene tweede aenmaning

om uiteen te gaen ; want het gepeupel wilde de Minderbroe-

ders uit hun klooster gehaeld hebben : weshalve dit sticht

in den nacht van 18.° tot i9.° September door een vaendel^

burgerwachten moest bewaerd worden (1).

Ondertusschen scheen Prins Willem eenigermate beducht

te zyn geworden , dat de door hem aen de Calvinisten ver-

leende gunsten ten hove niet al te wel zouden opgenomen

worden. Reeds schreef hy den 9." September aen de Land-

voogdes, om de door hem genomen maetregels te regt-

vaerdigen. Dit was wel niet moeijelyk, daer hy den drang

der omstandigheden en andere bedenkingen kon doen gel-

den ; maer om een bewys te geven dat hy met reine inzigteu

was te werk gegaen, bood hy den H." dier door een ander

schryven zyn ontslag aen. Hetzelve werd niet aengenomen;

maer Margareta antwoordde hem den 15.° September, om
hem te laten weten , dat , zonder aftekeuren hetgeen hy te

Antwerpen gedwongen was geweest te doen en te dulden

,

zulks aen andere steden geenszins als een voorbeeld tot

(i) Antw. Chnmykje, bladz. 94, 95 en 96; Strada, Lib. V.

NEGENDE HOOFDSTUK. 349

navolging moest strekken; dat zy wel wist, dat de zaken
hier nog zeer overhoop lagen, en tot erger zouden kunnen
overslaen, « om dat het volck soo ontstelt, de goede soo
» versaecht en de quade soo dertel en vermetel waren, dat
» men de meeste moeyte van de wereld had , om hen te

» toomen ende te dwingen. » De Hertogin verklaerde al

verder, dat noch zy, noch iemand harer raedslieden gezeid

of geschreven hadden, dat de ordonanciën door den Prins
te Antwerpen gemaekt, tegen de Godsdienst of den Koning
waren; dat by aldien zy zulk gevoelen van hem had, zy

hem er liever zoude over schryven, dan in zyn afwezen
daervan zoo te spreken. Hare Hoogheid eindigde met den
Prins te verzoeken, « in de saecken van Antwerpen te willen

1» voortvaren en aen het bestuer dier stad te blyven (1). »

Willem mogt dus voorloopig aen deze zyde gerust zyn

;

maer weldra werd hem een ander spel berokkend. Wy
hebben reeds gezien, dat de Calvinisten door zyn toedoen

oorlof hadden bekomen , om hier openbaerlyk hunne eer-

dienst witteoefenen. Deze sekte was verre weg de meest
verspreide onder onze bevolking. De Lutheranen , welke in

veel geringer getal waren, maer vner leer hier jaren vroeger
was verkondigd geworden, verzochten en verkregen ook
den oorlof, welke den Calvinisten was verleend geworden.

Vele redens pleiteden voor deze vergunning; en onder

anderen dat de meeste Lutheranen stille en ordelievende

menschen waren , zoo als later zal blyken , en uit aenmerking

daervan werd de Augsburgsche Confessie hier den 22.°

September openbaerlyk toegelaten.

(1) Wesembeeck, Stoet der Religie, bladz. 184-187.
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Natuerlyk verwekte dit den nayver der Anabaptisten of

Doopsgezinden. Sedert de wreede vervolgingen , onder

Keizer Karels regering, hadden zy zich schuil gehouden;

maer nu schepten zy moed , en verhoopten dezelfde voor-

deelen te zullen erlangen, welke de twee andere gezind-

heden hadden verkregen. Mogelyk zouden hun dezelve

vergund zyn geweest , hadden zy er de vraeg in regel van

gedaen; maer, hetzy dal zy dachten den wetlelyken oorlof

te kunnen missen, hetzy dat zy de overheid er zydelings

wilden toe dwingen : zy meenden eerst eenige betooningen

te moeten doen, in den aerd van degene door de Calvinisten

op het Luisbeke-Laer gedaen, en welke aen deze zoo wel

gelukt waren. Den 15." September begonnen de Doops-

gezinden dan ook te prediken in een boschje tnsschen

Hoboken en Wilryck, a en waren wel drie honderd sterck. »

Den 21.° daerop volgende vergaderden zy ten getalle van

duizend op het Kiel; maer terwyl het sermoon aen den gang

was, kwam de Heer van Berchem , destyds Schoutet van

het Kiel , met dertig ruiters onder den hoop gereden , en

verstroeide de menigte. De pooging was daermede zoo goed

als mislukt : de smet der te Munster gepleegde gruwelen,

rustte nog immer op de Doopsgezinden ; en by niemand

steun kunnende erlangen, moesten zy zich getroosten in

het geheim in de stad te blyven prediken. Nochtans dorst

men diegenen, welke men kon ontdekken, niet openllyk ter

dood brengen. Zoo werd eene arme sloor, die haer pas

geboren kind in de Oude Vaert gedoopt had, den 15.°

November, tusschen tien en elf ure 's avonds, in stilte van

de Werf geworpen en in de Schelde verdronken (1).

(f) Antuxsrpach Chronykje, bladz. 95, 96 en lOi.
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Van eene andere zyde hadden de Calvinisten, ongeduldig

hunnen eigen tempel te bezitten, op den Wapper, achter

het Kolveniershof, van Frans Zielis (Gilles?) eene ledige

erve aengekocht, alwaer zy den 24.° September de fonda-

menten begonnen te graven, om er eene kerk voor de
Waelsche gemeente te stellen. « Dese kercke was heel ront,

» gelyk den tempel van Salomon , ende men hietse de

» Ronde Kerck. » Doctor Taffin, dien wy reeds hebben
leeren kennen, zou ze bedienen.

Een andere tempel, ten behoeve der Duitsche gemeente,

werd aengelegd op eene lage erve geheeten de Mollekens-

raem, gelegen in de Gasthuisbeemden bv den Huidevetters-

toren
, met uitgang in het Kopland. Ysbrand Balk of

Trabius, predikant der duitsche Calvinisten, legde den

eersten steen dezes tempels, welke in tegenstelling der

andere de Lange Kerk werd genaemd.

Zoo groot was de yver der sektarissen by het opbouwen
dezer tempels, dat men er treffelyke burgers zag aen arbei-

den, anderen er steenen en kalk naer toe voeren; ja, vele

juffers, niet alleen uit Antwerpen, maer ook uit Doornyk
en Valencyn, hielpen de werken bekostigen, schenkende

daertoe goud, zilver en juweelen. Sedert het bouwen van

O. L. Vrouwekerk had men zulken belangloozen godsdienst-

yver onder ons vrouwvolk nog niet gezien.

Omtrent denzelfden tyd hebben de Lutheranen insgelyks

tempels beginnen te bouwen : de eene bevond zich op eene

erve tusschen de Everdy- en de Houdaenstraet , de andere

in den Reigersgang, op de Paerdenraarkt. In den eerstge-

noemden tempel kwam Frans, de afgevallen Prochiaen

van het Kiel , prediken ; in den anderen , zegt in zyne

i
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veronlwaerdiging de eenvoudige schryver van hei Animrpsch
Chronykje, hebben « de Martinislen wel dertien lyken van

» haer quade secte begraven. »

Maer toen de Prins van Oranje merkte, dat het den

Calvinisten ernst was, en dat hunne tempelbouwing snel

vorderde, vond hy goed hun te doen verbieden , dezelve

hooger optetimmeren dan vyftig voet boven den grond.

Dit was wel eigenllyk een zydelingsch middel , om het werk
te doen staken; en inderdaed, toen men, onaengezien die

bepaling, bleef doorbouwen, werd na eenige dagen kortaf

verboden, de werken voorttezetten. De Calvinisten gaven

daer echter niet om; maer voeren dapper voort met timme-

ren en metselen. Tegen het einde des jaers waren beide

tempels voltooid; en op Maendag na Kersmis werd in de

Lange Kerk door doctor Ysbrand onder de beide gedaenlen

het nachtmael uitgereikt. Daerenboven maekten de Calvi-

nisten van eenen koestal, aen het Hessenhuis eenen derden

tempel, welken men de Koekerk noemde, en alwaer menig
jaer heimelyk werd gepredikt (i).

De beslommeringen , ontstaen uit de spanning, die op den
beeldenstorm volgde, hadden vele civiele zaken, welke

door de Schepenen werden gewezen, doen ter zyde stellen.

Eerst met Baefmis begon men dezelve wederom in de
pleitzael van het Stadhuis te vonnissen. Eveneens was het

met meer andere openbare diensten der stad, welke een

tyd lang gestremd waren gebleven.

Ondertusschen was het Hof geenszins te vrede met al

hetgeen hier omging. De Landvoogdes had de handelwyze

(«) Antwerpich Chrmykje . bladz. 96, 97 en I0,>
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veronlwaerdiging de eenvoudige schryver van hei Antwerpsch
Chronykje, hebben « de Martinislen wel dertien lyken van
j» haer quade secte begraven. »

Maer toen de Prins van Oranje merkte, dat het den
Calvinisten ernst was , en dat hunne tempelbouwing snel

vorderde, vond hy goed hun te doen verbieden, dezelve
hooger optetinimeren dan vyftig voet boven den grond.
Dit was wel eigentlyk een zydelingsch middel, om het werk
te doen staken; en inderdaed , toen men, onaengezien die
bepaling, bleef doorbouwen, werd na eenige dagen kortaf
verboden, de werken voorttezetten. De Calvinisten gaven
daer echter niet om; maer voeren dapper voort met timme-
ren en metselen. Tegen het einde des jaers waren beide
tempels voltooid

; en op Maendag na Kersmis werd in de
Lange Kerk door doctor Ysbrand onder de beide gedaenlen
het nachtmael uitgereikt. Daerenboven maekten de Calvi-

nisten van eenen koestal, aen het Hessenhuis eenen derden
tempel, welken men de Koekerk noemde, en alwaer menig
jaer heimelyk werd gepredikt (1).

De beslommeringen, ontstaen uit de spanning, die op den
beeldenstorm volgde, hadden vele civiele zaken, welke
door de Schepenen werden gewezen , doen ter zyde stellen.

Eerst met Baefmis begon men dezelve wederom in de
pleitzael van het Stadhuis te vonnissen. Eveneens was hel
met meer andere openbare diensten der stad, welke een
tyd lang gestremd waren gebleven.

Ondertusschen was het Hof geenszins te vrede met al

hetgeen hier omging. De Landvoogdes had de handelwyze

(1) Antwerp$ch Chnmykje, bladz. 96, 97 en 103.
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van den Prins van Oranje niet durven afkeuren; zy

wilde dezelve echter niet bekrachtigen; zy liet hem begaen,

doch was reeds bedacht hem eenen opvolger te geven in

zyne betrekkingen van Stadhouder van Antwerpen. Wer-
kelyk werd de Graef van Hoogstraten tot dezen post beroe-

pen, en den 4.° October herwaerts gezonden. Denzelfden

dag vertrok Prins Willem naer Holland, latende de zaken
ten naesten by gelyk hy ze had gevonden.

Antheunis van Lalaing , Graef van Hoogstraten , was de
man niet, wiens komst de Calvinisten behoorde te ver-

schrikken. Toen Koning Philips in 1559 de ruiterykorpsen

,

bekend onder den naem van ordonanciebenden , oprigtte,

had hy het koramando over eene derzelve aen den Graef
opgedragen

, en hem korts daerna tot Ridder van het Gulden
Vlies benoemd. Lalaing oordeelde echter niet, dat hy daerom
verpligt was, de onverdraegzame politiek van het Spaensche
Hof te moeten bystemmen ; ook zag men hem met de andere

nederlandsche edelen tegen die politiek aenspannen , en hy
bevond zich opdenmaeltyd ten huize van Floris van Pallant,

Heer van Cuilemburg, waer het Verhond der Edelen gesloten

werd. Benoemd tot Stadhouder teMechelen, wees hy den
Hervormden eenige kerken aen, om er hunnen eerdienst te

verrigten
; maer vreezende, dat zulks ten Hove kwalyk zoude

worden opgenomen , verontschuldigde hy er zich over by de

Landvoogdes. Eindelyk had hy zich laten vinden op eene

heimelyke samenkomst der Heeren des lands te Dender-

monde (1). Dit alles zou hem by de regering in Iiooge ver-

denking hebben mogen brengen; maer neen, men bekleedt

(1) Sirada, de Bello Belgico , Lib. I-V.
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hem met het stadhouderschap van de voornaemste handels-

plaets van België.

Het liep niet lang aen, of de nieuwe Stadhouder had de
handen vol werks , en werd op eene harde proef gesteld.

Zie hier waerby dit kwam.

Den 9.» October had het Magistraet een gebod laten

uitgaen» luidens hetwelk alle vreemdelingen, die minder

dan een jaer te Antwerpen gewoond hadden , binnen den

tyd van drie dagen uit de stad moesten vertrekken , op pene

van arbiirale correctie. Dit was het gewoone formulier,

wanneer men op het gemeen indruk wilde maken.

Het doel van dit gebod was, de stad van eene menigte

vreemd gespuis te ontslaen ; maer de Calvinisten , die daer-

mede niet zeer in hunnen schik waren, en van dag tot dag

stouter werden, stoorden er zich weinig aen ; ja , stookten

den i7." October eenen nieuwen oploop, welke zonder den

yver en voorzigtigheid van den Graef van Hoogstraten de

ergste gevolgen zou hebben gehad; want het grauw had het

niet slechts gemunt op de kerken en kloosters , maer ook

op de huizen der ryken en kooplieden.

Het was namelyk om twee ure namiddag, dat een hon-

derdtal kwaedwilligen op O.L. Vrouwekerkhof verzamelden.

en daer tot den avond bleven razen en tieren. Eenigen als-

dan geloopen zynde naer het Papenstraetje , hebben de

aldaer liggende brandladders losgemaekt, en dezelve voor

het zuidportael der hoofdkerk gebragt. Dadelyk werden
deze ladders als stormrammen aengewend, om de deuren

opteloopen, welke dan ook niet toefden onder het her-

haelde beuken te bezwyken. De Stadhouder, Schoutet en

Burgemeesters, middelerwyl van het oproer onderrigt zynde

"
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geworden, kwamen met krygsvolk naer het Kerkhof; maer

het gemeen had nu de kerk reeds toegesmeten , en was

wederom aen het stormen en breken gevallen. De belhamels

van wege den Graef van Hoogstraten gevraegd zynde , wat

zy hebben wilden, hadden de onbeschaemdheid te ant-

woorden : de kerk en het stadhuis^ dat ook de woeste hoop

eenigzins bevestigde door het geroep van vive de Geuzen!

De Graef, wien het ernst was , en by deze gelegenheid geen

kortswyl verstond , deed toen de kerkdeuren op den vloer

leggen, en drong met de gewapende magt naer binnen. Het

lafhartige gespuis bood geenen wederstand; maer al wie

kon, redde zich langs eene ingeslagen ruit. Degenen die

zich niet in tyds konden wegmaken, werden in de kerk

zelve doodgeschoten, en vyf werden gevangen gemaekt.

Al de weldenkende lieden, roomsch en onroomsch,

waren over deze wanorden en baldadigheden niet minder

bedroefd als beangst geweest , en waerlyk niet zonder eenige

reden. Trouwens, den volgenden nacht waren al de burgers

te been, en overal werden lantarens met licht uitgehangen,

« om dat den roep ginck , dat de quaetwillighe dien nacht

» al de geestelyckheyt souden doot smyten , en de cloosters

» oploopen. » Er gebeurde echter niets; maer de vyf karels

welke men in de kerk had gevangen genomen , op de pyn-

bank gebragt zynde, bekenden dat zy door zekeren Jonker

Perkemont omgekocht waren , om de kerk opteloopen , en

dat hy zelf mede gedaen had. Diensvolgens werd deze

omtrent middernacht door eene sterke wacht van zyn bed

gehaeld en naer het Steen gevoerd.

Het proces dezer oproermakers was reeds des anderen-

daegs (18." October) kant en klaer. Jonker Perkemont en
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zyne vyf handlangers of medepligtigen door de Vierscbaer
ter dood verwezen, werden op de Groote Markt met de
strop geregt. Vier dezer ellendelingen waren burgers en
ingezetenen van Antwerpen; de vyfde was een oude Wael,
en gewezen Deken van het ambacht der Passementwerkers (i).

De slechte uitkomst dezer oproerige pooging was eene
bittere teleurstelling voor de kwaedwilligen. De stadssol-
daten, die alsdan eene zekere geoefendheid in den wapen-
handel hadden verkregen, en hunne overleden makkers
volgens krygsgebruik met pypen en trommelen ter aerde
bestelden; de stadssoldaten, zeggen wy, hadden veel tol

deze mislukking bygedragen , en men wrook zich daerovep
op hen, door schimptiedjes, spotprenten en den smaednaem
van Papenknechten, welken men hen overal en by alle

gelegenheden toevoegde. Dewyl daer nu ligt botsingen
zouden kunnen uit ontstaen , werd er den 22.° October op
pene van ballingschap verboden, dien spotnaem nog te
gebruiken. Denzelfden dag werd er uitgeroepen, dat de
ouders hunne kinderen van de straet moesten houden,
opdat deze geen oproer zouden maken, wordende voorts
ieder voor zyne kinderen aensprekelyk gesteld en met
openbare geeseling bedreigd.

Roomschen en Onroomschen bleven aldus wantrouwig en
oittartend tegen over elkander staen. De eersten waren
door hun getal en aenhangers werkelyk meester in de stad,
maer moesten zich altoos op hunne hoede houden, om door
hunne tegenstanders niet overrompeld te worden. Deze
laetsten waren in niet onaenzienlyk getal , maer verdeeld

ü) ^nttverpsch Chronykje, blade. 99 en 100.
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in verscheidene sekten; door hunne stoutheid en geest-

kracht waren zy er in gelukt eene kwansuis vrye gods-

dienstoefening te bekomen; maer het was hun niet onbewust,

dat dit voorregt nog zeer wankelbaer was; ook leefden zy

in de gedurige vrees van den eenen of anderen dag door de

katholyke burgery « gesmeten ende vuyt de stad gejaecht

» te worden (i). »

Deze vrees was waerlyk niet hersenschimmig. Byzondere

tydingen uit Spanje hadden te verstaen gegeven, dat de
Koning, tegen de ketters en sektarissen zeer verstoord zynde,

besloten had, hen te straffen en ten onder te brengen. Onze

Calvinisten , wien het persoonlyk karakter van Philips II

niet onbekend was, duchteden dierhalve het onweer, dat

zich boven hunne hoofden samenpakte, en verzonnen

verscheidene middelen om hetzelve afteweren. Zoo vroegen

zy den 25.° October de vernieuwing van de privilegiën

vervat in den Artikelbrief; en hetzelve werd hun den vol-

genden dag door den Graef-Stadhouder en den Raed van

Antwerpen ingewilligd.

Maer welken waerborg leverde deze bevestiging van den

Artikelbrief voor de vrye godsdienstoefening der Hervormden
tegen het koninglyk gezag op?— Geen enkele; en, trouwens,

zy stonden nog altoos ter genade van eenen wreveligen

meester, wiens willekeurigheid genoeg bekend was. Dit

begrepen al de sektarissen : al de privilegiën, welke zy

hadden verkregen, mogten zy slechts als voorloopige toe-

geeflykheden beschouwen; en er was hun veel aen gelegen,

dat zy de bekrachtiging derzelve uit Madrid erlangden.

(i) Antwerpsch Chronykje, bïadz. 101.

J
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Deze en andere ernstige bedenkingen gaven aenleiding tot

Let opstellen van een smeekschrift, waerby de Hervormden
den Koning dertig tonnen gouds (drie millioen gulden) ten

geschenke aenboden, voor zooverre men hun de vryheid
van godsdienst wilde toestaen. De ryke porlugesche Jood
Marcus Perez, was met de voornaemste Calvinisten de
onderteekenaer van dit smeekschrift, hetwelk den 27.»

October naer Spanje werd opgezonden (1).

In afwachting van het antwoord des Konings werd hier
eene openbare redetwist tusschen roomsche geestelyken en
hervormde leeraers ingerigt. Twee hoofdpunten zouden
daerby onderzocht en behandeld worden : het geheim van
het H. Sakrament des Altaers, en de val der roomsche
Kerk. De Hervormden waren vertegenwoordigd door hunne
beroemdste leeraers, van heinde en verre herwaerts geko-
men, met name Malthias Flaccus Illyricus, van Maegde-
burg; Joannes Vossius, van Zurich; Syriacus Spangenberg,
van Wittenberg; Joannes Beatus, van Neuremberg; Jean
Taffin, van Doornyk; Ysbrand Strabius, van Frankfurt;
Antonius Coran , van Breda. De Katholyken hadden aen
deze sektarissen tegengesteld : Sebastianus Baerts, Plebaen
van O. L. Vrouwekerk; Joannes Garetius, Kanonik te

Leuven; Joannes Porthesius of Porthaise, Minderbroeder
van Poitiers; en Robertus Claissonius, Jesuiet, en een der
eerste leden zyner orde welke zich hier vestigden.

Deze geloofstwi&t had den 20.° November plaets, in tegen-

woordigheid van menigvuldige deftige ingezetenen, zoowel
uit Antwerpen als uit de omliggende steden, en zoowel

(I) Diercxsens, Antverpia, ad A.».
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Roomschen als Onroomschen. De uitslag wordt niet gemeld;

waerschynlyk bleef het pleit onbeslist ; en ieder keerde
naer huis met het door hem medegebragte gevoelen. Event-
wel, indien men Porthesius (1) mag gelooven, zouden de
sektarissen niet kunnen loochenen , dat hun na dit gods-

geleerd krakeel twee voorname mannen ontvielen, namelyk
Nikolaes Rockox , ancien , riche et hahile Lutherien , en Jan
Rubens

, Raedsheer te Antwerpen , et Ie plus docte Calviniste

qui fust pour lors dans Ie Bas Pays. Spangenberg van zynen
kant te Keulen teruggekeerd zynde, zeide spottenderwyze

dat Christus te Antwerpen tusschen twee moordenaers
stond, de Calvinisten en de Papisten, willende deze Luthe-
raen daerdoor te kennen geven , dat beide de partyen de
godsdienst evenveel kwaeds deden.

De zaken bevonden zich in dezen gespannen toestand,

als de Graef Lodewyk van Nassau , op aenrading van het

Consistorie van Amsterdam , de hervormingsgezinden van

Antwerpen deed uitnoodigen (2) , eenige punten hunner
geloofsleer tot betere tyden uiltestellen, en zich te vereenigen

met de grondbeginsels der Augsburgsche Confessie, ten

einde gezaraenllyk en eendraglelyk aen het bekomen der

godsdienstvryheid te arbeiden. Deze aenraaningen hadden
het uitwerksel, dat de Graef verlangde, in weerwil der

afgunst van eenige dweepers, welke de voorstanders der

andere sekten met geen goede oogen konden aenzien.

De Katholyken kregen weldra lucht van deze soort van

(?) Deze schreef daerover een boekwerk : Parasceve générale de
Vexact exanuin de l'institution de l'Eucharistie (Zie Diercxsens

,

jéntverpia, ad A»; en Paquol, Mémoires littéraires, T.JI, p. 242).

(2) Door brief van 7." November 1566.
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eedgespan; maerdewyl zy niet juist wisten, welke middelen

de sektarisseu zouden aenwenden om hun doel te bereiken,

verkeerden zy in gestadigen angst en vrees voor nieuwe aen-

vallen. Herhaelde malen, gedurende de maend December,

liep in de stad het gerucht, dat eene algemeene moord

der geeslelyken te Antwerpen stond plaets te hebben. Het-

geen aen dit gerucht eenige bestendigheid en aen die vrees

eenigen schyn van grond gaf, was de stoutheid van de aen-

hangers der seklarissen, die opentJyk en ongestraft met

kettersche blauwboekjes rondleurden, en dat zelfs enkelden

zonder eenige reden gewapend op de Groote Markt durfden

verschynen (i). Men wist anderzyds dat de Calvinisten van

Vlaenderen de wapens hadden oi)gevat, ter verdediging

hunner broeders van Valencyn en Doornyk; en dat zy degene

van Antwerpen ligt konden byspringen. Het Magistraet ver-

zuimde intusschen geen middelen, om de rust in de stad te

verzekeren. Den ^2.° December werd de Gulden Misse niet

op het gewoone uer ('s morgens heel vroeg) , maer in vollen

dag gezongen ; en den 25." werd de Kersmisse niet te

middernacht, maer in den morgend gelezen; eindelyk op

Nieuwjaersavond werd er van sladswege uitgeroepen, dat

€ niemant tsavonts of tsnachts en sonde gaen mommen
» of d'nieuw jaer singhen, noch met eenich spel spelen,

» op arbitrale correctie. »

(I) Antwerptch Chronykje , bladz. 102-104.
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Buitensporige schrik der Kalholyken. — Weigering der dertig tonnen
gouds. — Inbreuken op den Artikelbrief. — De angstbeurt komt
aen de Gereformeerden. — Predikatie van Joris Sylvanus. — Twee
woelige nachten. — Hans Spelleken tot Roó Roede aengesteld. —
Smeekschrift der Gereformeerden by de Landvoogdes. — Brand
in het Minderbroedersklooster. — Antwoord der Landvoogdes op
het smeekschrift. — Kwansuis ontwerp van kwytschelding. —
Vertoogschrift der Wethouderen. — Vreemd gespuis uit de stad
gejaegd. — De verloren hoop of de Vossenstaerten. — Moedwillig-
heden door dezelve gepleegd. — De Heer van Tholouse neemt
hel bevel over den verloren hoop. — Krygsvolk uit Brussel gezon-
den. — Raedselachtig gedrag van den Prins van Oranje. — Neêrlaeg
der Vossenstaerten te Austruweel. — Dood van Tholouse. —
Driedaegsch oproer te Antwerpen. — Toestand der stad na hetzelve.— Lyst van verdachten. — Algemeene kwytschelding gevraegd.— Oranje valt in minachting. — Aenkomst van den Graef van
Hoogstraten. — Onderhandelingen met de Landvoogdes. — Verirek
van Prins Willem. — Vlugl der gereformeerde predikanten. —
Verschillige maetregels. — Inlogt der Walen van Mansfeldt. —
Inlrede der Landvoogdes en haer Hof. — Verrigtingen van Mar-
gareta. — Teregtstelling van etlelyke sektarissen. — Afkondiging
der religieplakkaerlen van Philips II.

Wanneer er door eene regering maetregels worden

genomen, ter handhaving der openbare orde en ter verzeke-

ring van de veiligheid der persoonen en eigendommen, dan

gebeurt het vaek, dat deze maetregels by de ingezetenen

eene angstige bekommering verwekken. Dit was ook het

gevolg van de verschillende policieverordeningen op het

einde van het Wonderjaer door het Magistraet van Antwer-

pen gemaekt. Hare strekking was de burgery te overtuigen

,

DEEL IV. 46

«*



VIERDE TYDVAK.

dat de overheid niet sluimerde, en over alles een wakend

oog hield ; maer juist het tegenovergestelde uitwerksel

bragten zy te weeg. De Katholyken , die reeds genoegzaera

verschrikt waren , gevoelden hunnen angst verdubbelen

;

voor hen waren die policiemaetregeis een bewys van de

gegrondheid hunner vrees, wegens het bestaen van een

wezentlyk maer verholen gevaer. Wel wenschten zy, dat,

om de vernieuwing der baldadigheden van Augusty te ver-

hoeden, men koninglyk krygsvolk in de stad liete komen.

Maer hoe dit ten uitvoere gebragt ? Daer lag de knoop.

De lieden der Ambachten , ofschoon niet allen Luthers- of

Calvynsgezind , waren stellig tegen alle vreemd krygsvolk :

de eenen om der vryheid van godsdienst wille, de anderen

omdat zy zich nog den overlast herinnerden, welken men

van de duitsche benden van Lazarus Zwendel had uitgestaen.

Daerenboven was het voor niemand een geheim , dat degenen

die beweerden, dat er voor de Katholyken noch troost noch

heul te verhopen was , zonder bystand van het koninglyk

krygsvolk, niets anders in den zin hadden, dan de Gerefor-

meerden met geweld van de hun verleende voorregten te

berooven. Dat zulks werkelyk het doelwit was van de

Roomsgezinden en hunnen aenhang, zal weldra blyken.

Het is onder deze onvriendelyke neiging , ja vyandige ge-

stemdheid der partyen, dat men het jaer 1567 inging.

De Gereformeerden waren van hunnen kant op hunne

hoede. In het begin van January hadden zy bescheed ont-

vangen op het verzoekschrift in October jongstleden by

Philips II ingediend. Hetzelve had den Koning zeer mis-

haegd , eensdeels omdat daerin de vryheid van godsdienst

werd gevraegd, en andersdeels wegens het aenbod van
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dertig tonnen gouds ter bekoming dier vryheid. De wan-

trouwige en achterdochtige vorst kon niet gelooven, dat

deze som hem in ernst werd aengeboden ; maer meende,

dat de nieuwgezinden slechts beoogden hem de onmetelvk-

heid hunner middelen te doen begrypen, en hem op die

wyze voor hunne magt beducht te maken ; of wel zich van

dit voorwendsel te bedienen, om hunne geloofsgenooten

groote sommen gelds aftepersen, die dan zouden dienen

om krygsvolk tegen hem aentewerven. Zooveel is 't, dat het

aenbod met verachting werd afgewezen (1).

De sektarissen, inmiddels zich reeds sterk genoeg achtende,

veroorloofden zich nu en dan de conventie te overtreden, op
welker naleving zy gedurig aendrongen, en predikten op

andere dan de hun aengewezen plaetsen. De Landvoogdes

was dit niet onbewust ; en zy had by zich zelve besloten

,

niet alleen deze predikatiën, maer ook alle andere gods-

dienstoefeningen der Gereformeerden te doen ophouden.

Zy had ook desaengaende reeds den 4.° en 14." December

4566 aen het Magistraet van Antwerpen en den Graef van

Hoogstraten geschreven, hen vermanende de uitoefening

der hervormde eerdienst te doen staken, om aldus des

Konings toorn te ontgaen; en de Staten van Braband,

welke de Landvoogdes te Brussel had byeengeroepen

,

deelden in deze hare inzigten (2).

Thans was het de beurt aen de Gereformeerden, door

eenen schrik ruim zoo hevig als dengenen hunner tegen-

Standers bekropen te worden ; en deze schrik vermeerderde

(1) Diercxsens, Antverpia, ad A.".

(2) Bop, Nederlandtsche Oorlogen, !.« Deel, bladz. 102 en 152.
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niet weinig door de weigering van het Magistraet , het

verzoek der seklarissen , ter handhaving van de conventie

van 2." September 1566, aen de Staten van Braband over-

ieleggen. Deze vrees der Gereformeerden werd overigens

door de verbondene Edelen gedeeld ; zooverre dat deze op

eene in January gehouden vergadering besloten , de bescher-

ming der duitsche vorsten te vragen. Eenigen waren zelfs

reeds bedacht de vlugt te nemen ; maer de meesten waren

van meening dat men troepen moest aenwerven, om met
hulp derzelve eenige sterke schansplaets te veroveren , en

daer de opstandsvaen te planten (i).

Die schansplaets, gelyk weldra zal blyken, kon geene

andere dan Antwerpen wezen. Daertoe ging men van

langerhand te werk; en de sektarissen verzuimden geen

middelen om hier het volk opteruijen. Eene preek, den 18."

January door den Calvynschen leeraer Joris Sylvanus

gehouden, had baerblykelyk geen ander doelwit, dan wan-

trouwen en gisting onder het gemeen te zaeijen , hebbende

hy den Buiten-Burgemeester Hendrik van Berchem , den

Kerkmeester Willem van Immerseel en een vyftiental andere

ryke burgers ruiterlyk beschuldigd, van by Madame van

Parma een verzoekschrift te hebben ingediend, strekkende

om vreemd krygsvolk in de stad te laten komen, en nevens

dezelve een kasteel te doen bouwen, waerschynlyk om de

ingezetenen van Antwerpen in bedwang te houden. Maer

indien men een tydgenoot mag gelooven, was dit « al tsamen

» valsch, want de goede mannen, stellende hun ter purgie,

» verclaerden dat sy daer aff niet en wisten. » De gevolgen

(1) Bor, Nederlandtsche Oorlogen, 1/ Deel, bladz. 88 eo 94.
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van deze preek waren twee woelige nachten, den 19." en 20."

January; weshalve de burgers verpligt waren hunne lanta-

rens uittehangen, alzoo de roep ging dat er eene algemeene
moord der Papisten gebrouwd werd (1).

Dat zulk een bloedbad werkelyk zy ontworpen geweest
of niet, er kwam niets van het gerucht; maer den 21.°

January werden ter stadspuije ter eigene verantwoording

opgeroepen al degenen die eerst gezeid en uitgestroeid

hadden, dat Hendrik van Berchem en andereburgers het

vertoogschrift hadden ingediend, van hetwelk Joris Sylvanus
in zyn sermoon had gesproken. Tevens werd er eene beloo-

ning van honderd gulden uitgeloofd , voor al wie dusdanighe

sedüieuse persoonen zoude kunnen aenbrengen. Ook werd
den 23.° daerna het verkoopen en uitvoeren van wapens
ten strengste verboden (2).

Omtrent dezen tyd liet de Landvoogdes aen het Magistraet

weten, dat de Koning naer België zoude komen. Deze reis

moest zich nimmer verwezentlyken ; maer de tyding diende

tot voorwendsel van een verzoek aen onze Wethouderen
gerigt, ten einde hunnen invloed aentewenden, om de gere-

formeerde predikatiën te doen ophouden, als zynde dit

het beste middel om tegen wapengeweld beveiligd te zyn (3).

Het Magistraet achtte zich echter te zwak, om dit verzoek
nu te kunnen inwilligen; maer als voorbereiding, liet het

tegen het einde der maend een gebod afkondigen , dat
niemand, op straffe van lyf en goed, met de ingezetenen van

(i) Antwerpsch Chronykje, bladz. 104 en 105.

(2) Ibidem, bladz. 105.

(3) Bor, Nederlandtsche Oorlogen, !.« Deel, bladz. iOS.
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uiel weinig door de weigering van het Magistraet, het

verzoek der seklarissen , ter handhaving van de conventie

van 2." September 1566, aen de Staten van Braband over-

leleggen. Deze vrees der Gereformeerden werd overigens

door de verbondene Edelen gedeeld ; zooverre dat deze op
eene in January gehouden vergadering besloten , de bescher-

ming der duitsche vorsten te vragen. Eenigen waren zelfs

reeds bedacht de vlugt te nemen ; maer de meesten waren
van meening dat men troepen moest aenwerven, om met
hulp derzelve eenige sterke schansplaets te veroveren , en

daer de opstandsvaen te planten (i).

Die schansplaeïs, gelyk weldra zal blyken, kon geene

andere dan Antwerpen wezen. Daerloe ging men van

langerhand te werk; en de sektarissen verzuimden geen

middelen om hier het volk opteruijen. Eene preek, den d8.°

January door den Calvynschen leeraer Joris Sylvanus

gehouden, had baerblykelyk geen ander doelwit, dan wan-
trouwen en gisting onder het gemeen te zaeijen, hebbende
hy den Buiten-Burgemeester Hendrik van Berchem , den

Kerkmeester Willem van Immerseel en een vyftiental andere

ryke burgers ruiterlyk beschuldigd, van by Madame van
Parma een verzoekschrift te hebben ingediend , strekkende

om vreemd krygsvolk in de stad te laten komen, en nevens

dezelve een kasteel te doen bouwen, waerschynlyk om de

ingezetenen van Antwerpen in bedwang te houden. Maer
indien men een tydgenoot mag gelooven, was dit « al tsamen

» valsch, want de goede mannen, stellende hun ter purgie,

» verclaerden dat sy daer aff niet en wisten. » De gevolgen

(1) Bor, Nederlandtsche Oorlogen, I.« Deel, bladz. 88 en 94.
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van deze preek waren twee woelige nachten, den 19." en 20."

January; weshalve de burgers verpligt waren hunne lanta-

rens uittehangen, alzoo de roep ging dat er eene algemeene
moord der Papisten gebrouwd werd (1).

Dat zulk een bloedbad werkelyk zy ontworpen geweest
of niet, er kwam niets van het gerucht; maer den 2i.°

January werden ter stadspuije ter eigene verantwoording
opgeroepen al degenen die eerst gezeid en uitgestroeid

hadden, dat Hendrik van Berchem en andereburgers het
vertoogschrift hadden ingediend, van hetwelk Joris Sylvanus
in zyn sermoon had gesproken. Tevens werd er eene beloo-
ning van honderd gulden uitgeloofd, voor al wie dusdanighe
seditieuse persoonen zoude kunnen aenbrengen. Ook werd
den 23.° daerna het verkoopen en uitvoeren van wapens
ten strengste verboden (2).

Omtrent dezen tyd liet de Landvoogdes aen het Magistraet
weten, dat de Koning naer België zoude komen. Deze reis

moest zich nimmer verwezentlyken ; maer de tyding diende
tot voorwendsel van een verzoek aen onze Wethouderen
gerigt, ten einde hunnen invloed aentewenden, om de gere-
formeerde predikatiën te doen ophouden , als zynde dit
het beste middel om tegen wapengeweld beveiligd te zyn (3).

Het Magistraet achtte zich echter te zwak, om dit verzoek
nu te kunnen inwilligen; maer als voorbereiding, liet het
tegen het einde der maend een gebod afkondigen , dat
niemand, op straffe van lyf en goed, met de ingezetenen van

(i) Antwerpsch Chronykje, bladz. 10-i en lOS.

(2) Ibidem, bladz. 105.

(3) Bor, Nederlandtsche Oorlogen, !.« Deel, bladz. 108.
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Valencyn eenige betrekking mogt hebben. De reden van dit

verbod was, dat de Calvinisten dier stad opentlyk ia

opstand waren gekomen, en diensvolgens vyanden des

Konings waren verklaerd geworden. Toen werd ook de

bekende Hans de Greef, alias Spelleken, die weldra eene

bloedige vermaerdheid stond te bekomen, van 's Hofs wege

aengesteld als Provost en Roó Roede van Braband, om
over al d*lant justicie (e doen, en de kerkroovers, land-

loopers en valsche predikanten, alom waer hy ze zou vinden,

zonder eenige genade optehangen. Zyn eerste slagtoffer te

Antwerpen, was jonker Gilleyn, zoon des scherpregters,

dien men van kettery beschuldigde, en die aen eenen

boom zyn einde vond (1).

De Gereformeerden hadden inmiddels het ontwerp opge-

vat, het smeekschrift, dat het Magistraet geweigerd had

aen de Staten van Braband te zenden , aen de Landvoogdes

te doen bestellen. In een consistorie, den 1.° February Ie

Antwerpen gehouden , en door Hendrik van Brederode

bygewoond , belastte deze zich volgaerne met de voordragt

van het stuk by de Hertogin van Parma. Het schynt wel,

dat hy zynen last volbragt, maer de Landvoogdes het

schrift niet in persoon mogt aenbieden. Het Hof scheen

besloten te hebben naer niets te luisteren, en allerminst

naer het bewuste smeekschrift, in hetwelk byzonder ge-

klaegd werd over de vervolgingen tegen de sektarissen

ingerigt, het belemmeren der vrye godsdienstoefening en

bet onophoudelyk aenvoeren van krygsvolk , van hetwelk

men de afdanking vroeg.

(1) Antwerpsch Chronylge, bladz. 105 en 106.
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Daegs voor dat Brederode het bewuste smeekschrift aen
de Landvoogdes had overhandigd , was de Prins van Oranje
hier uit Breda aengekomen; en den volgenden dag (den
3.» February) werd hy door het Magistraet verzocht de stad
met zyne raedgevingen te willen bystaen ; waerin de Prins
bewilligde, mits de Graef van Hoogstraten er de hand zoude
aen houden. Diensvolgens hebben de Prins, de Graef en
het Magistraet hun best gedaen, om de predikatiën te doen
ophouden

; maer zy erkenden weldra , dat zulks niet kon
geschieden, zonder den sektarissen eenig genoegen of
vergoeding daervoor te geven.

Men zond dus eenige heeren naer Brussel, die den 12."

February aen de Landvoogdes middelen voorstelden , om
al het verledene te vergeven. Deze middelen kwamen op
de twee volgende hoofdpunten neder : !.<> dat de sektarissen

,

die aen de oefening van hunne eerdienst zouden verzaken,
en ophouden de predikatiën bylewoonen , niet zouden
opgezocht noch vervolgd worden wegens hun vorig gedrag

;

maer dat zy het volle genot hunner goederen en dezelfde
regten als de Katholyken zouden hebben ; ^.^ dat diegenen
welke zich niet zouden willen onderwerpen , de vryheid
zouden hebben, de stad binnen drie maenden met hunne
vrouwen

, kinderen en goederen te verlaten , en dat zy
hunne roerende goederen zouden mogen behouden en
hunne onroerende verkoopen (1).

Men wachtte naer het antwoord op deze voorstellen, als

den 16." February, wezende de eerste Zondag in de Vaste,
in het Minderbroedersklooster een zware brand uitbrak :

(I) Bor, JSederlandtsche Oorlogen, I.« Deel, bladz. 105 en 108.
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de kap van hel choor, benevens den refter, het kapiltelhuis,

de pand en een aental cellen werden in asch gelegd. De
oorzaek dezer ramp wordt niet opgegeven ; raaer de party-

geest nam er gelegenheid uit, om allerlei min of meer

ongerymde geruchten uittestrooijen. Aldus betigteden de

Katholyken de ketters, in den toren der kerk brandpoppen

te hebben geworpen, terwyl eenige kwaedwilligen bovendien

het vuer in de cellen staken. De Calvinisten van hunnen

kant zeiden, « dat zy de bruers 's nachts gevonden hadden,

» siltende met andermans vrouwen te boeleren , en vleesch

» op hun tafel hebbende, » en dat zy, droncken synde, het

vuer niet wel bewaerd hadden , waerdoor dan ook de

brand ontstaen was. Wat daervan zy, en dewyl niemand

aen het blusschen de hand wilde steken noch de brand-

ladders aenbrengen , liep het klooster groot gevaer van

geheel aftebrandcn; en het vuer werd slechts gestut door

de tusschenkomst van den Graef van Hoogstraten, het

Magistraet en eenige burgers (1).

Dien dag zelf antwoordde de Landvoogdes , niet by

apostille, maer by zendbrief, op het jongste smeekschrift

der Edelen. De Hertogin betoogde hare verwondering over

het verzoekschrift dier heeren ; zy loochende dat het ooit

haer wille zoude zyn geweest, de openbare oefening der

nieuwe religie toetelaten , en beweerde dat de Edelen haer

integendeel beloofd hadden , dat er nergens zoude worden

gepredikt, althans daer niet, waer zulks nog niet zoude heb-

ben plaets gehad; zy klaegde wyders, dat men onder dien

dekmantel van predikaliëu « sooveel vervloeckte exercitiën

{\) Antwerpsch Chronyfge^ bladz. 107.
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» van religie » had ingevoerd; zy verweet ook den sekta-

rissen de oorzaek te zyn van de gruwzame verwoestingen

door de beeldenstormers aengerigt; eindelyk zeide zy , dat,

indien er eenig verdrag gebroken was, zulks niet aen

haer, maer aen de sektarissen zei ven moest geweten worden.
Kortom, dal zy, wel verre van iets toetegeven, besloten

had, door kracht van wapens aen de regeringloosheid en

de oproeren een einde te stellen.

Dit ruiterlyk antwoord ontstelde onze Calvinisten niet

weinig; hetgeen hunne verslagenheid ten top voer, was dat

verscheidene Edelen, in welke zy lot dusverre het grootste

betrouwen hadden gesteld, het eedgespan afvielen. Deze
Edelen verlieten de gelederen der opstandelingen, en werden
by de Landvoogdes in genade ontvangen : voorzigtige over-

loopers, die van verre het onweer zagen aenkomen , en

door hun gedrag toonden , dat zy slechts moed bezaten
,

wanneer er geen gevaer te duchten was.

Hetzy dat de Landvoogdes zich nog niet by magie
oordeelde, om de immer dreigende houding der Refor-

matie met geweld te doen bukken , hetzy dal zy nog meende
de zaken kwansuis door inschikkelykheid te kunnen by-

leggen : zy gaf zoo dadelyk geen gevolg aen haren zendbrief

van 16.«» February; maer zond den 22.° aen het Magistraet

een nieuw ontwerp van kwytschelding. Hetzelve was vervat

in veertien artikelen, en bepaelde hoofdzakelyk hel volgende:

l.** Alle gereformeerde ministers en predikanten moesten,

binnen eenen hun te stellen termyn, onder vrygeleide ver-

trekken. 2.*> Alle predikaliën, vergaderingen en oefeningen

van sektarissen moesten ophouden. 3.°De roomsch-katholyke

eerdienst moest in haren vorigen luister hersteld worden.
DEEL IV. Al
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4.® Het optimmeren van nieuwe kerken moest gestaekt

worden. 5.° Van de oude godsdienst mogt geen nieuwigheid

gemaekt worden. 6.** De in de stad blyvende burgers moes-

ten zich onder 's Konings gehoorzaemheid schikken. T.** Alle

landloopers , hueriingen , apostaten en vreemde sektarissen

mogten in de stad niet meer geduld worden. 8.° De justicie

of regtspleging zou worden hersteld. 9.° De krygslieden

,

'ter soldy van de stad staende, moesten den Koning gehoor-

zaemheid zweren. 10.® Degenen welke zulks zouden naleven,

werd beloofd, van alle vervolging verschoond te blyven,

H.** Diegenen integendeel, welke de plakkaerten op de

religie niet zouden aenvacrden, moesten vertrekken. i2.**In

de kwytschelding werden niet begrepen de aen plundering,

beeldenstorm en gekwetste majesteit schuldige persoonen.

iZJ* Al het voorgaende werd voorgesteld onder voorbe-

houding van Zyner Majesteits welbehagen en nadere goed-

keuring. 14.<» Er werd beloofd zooveel te ligter van Zyne

Majesteit genade te zullen verwerven , dat men zich geree-

delyker naer de bovenstaende punten zoude schikken.

Het was geenszins te denken, dat dit gewaend ontwerp

van kwytschelding aen de Gereformeerden behagen zoude;

daer de hoofdgedachte een verbod tegen de openbare uit-

oefening hunner eerdienst was, en een dekreet van verban-

ning voor degenen die er zich niet zouden willen naer

schikken. Nochtans had ons Magistraet den moed , dit

zonderlinge stuk den 27.° February aen de afgevaerdigden

der Calvinisten en Lutheranen voortehouden , als hunne

volle aenkleving verdienende.

Onze Wethouderen begeleidden deze voordragl door

een bewegelyk vertoogschrift, om de sektarissen in de

opschorting der predikatiën te doen bewilligen. Men zeide

in dit laetste stuk, dat het verdrag van September slechts

« by maniere van oochluyckinghe en provisie » was toe-

gestaen geweest; en dat het nu tyd was geworden, daeraen

een einde te stellen; men herinnerde , dat , Zyne Majesteit

eerlange met vreemd voet- en paerdenvolk in het land

moetende komen, zulks groote onheilen aen de stad, ellende

en droefheid aen hare ingezetenen, hevige bloedstorting

en verlies aen lyf en goed aen ontallyke menschen zoude
kunnen berokkenen; en eindelyk zoude kunnen mede-
brengen het vertrek der kooplieden , mitsgaders de strem-

ming van allen handel, scheepvaert en handwerk.

Deze en dergelyke angstvallige voorspellingen badden de
Gereformeerden in hunne vertoogschriften ook gemaekt,
voor het geval dat men hun de vrye godsdienstoefening niet

toestond. Maer hunne afgevaerdigden hadden nu een ander
zeil in het oog, en op al de hun gedane vertoogen gaven zy

een ontduikend antwoord, zeggende, dat zy geenen anderen
last hadden, dan de Wethouderen de gesloten contracten

ter memorie te brengen (1).

De waerheid was, dat er iets geheel byzonders stond
te gebeuren. Inderdaed , de Prins van Oranje was hier

uauwelyks teruggekeerd , of hy schynt het geradig gevonden
te hebben, het geluk der wapenen ten voordeele der eed-

genooten eindelyk te beproeven. Burgundus , althans,

beschuldigt hem, de hoofdaenleider te wezen van eenen

aenslag, door Jan van Marnix, heer van Tholouse, tegen

hel Zeeuwsch eiland Walcheren ondernomen; en door

(1) Bor, Nederlandtsche Oorlogen, l.« Deel, bladz. 105 en 109.
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zyne oogluikiiig had zekere edelman van der Aa te Ant-
werpen krygsvolk beginnen aentewerven , om dezen aenslag

bytespringen. Dit geschiedde echter zoo bedektelyk niet,

of het geregt kreeg er lucht van, en Oranje kon er niet

voorby. Reeds den 18." February werd er een gebod afge-

kondigd, dat alle landloopers vóór zonsondergang uit de
stad moesten vertrekken , of zeggen wie zy dienden en wat
bedryf zy uitoefenden. Ligtelyk zou hy, ware het hem
ernst geweest, die vreemde knechten na het sluiten der
poorten hebben kunnen betrappen en straffen; nu dreef hy
hen te gelyk de stad uit en op den togt, iets wat in 't geheel

niet rigtig was. De meesten dier vreemdelingen waren
Walen, die zich te Dambrugge verzamelden, en als veld-

teeken eenen vossenstaert op hunne hoeden staken.

Zoodra men van deze saraenrotting in de stad kondschap
had, is de Schoutet Jan van Immerseel, benevens de heeren

Antheunis van Stralen en Dirk van Brecht, naer Dambrugge
gereden, gevolgd van een honderdtal mannen met vuerroers

gewapend. Toen zy op den steenweg waren aengekomen,
bevonden zy zich omsingeld door drie honderd Walen, die

van Immerseel en Brecht hevig uitscholden, en welligt

zouden doodgeslagen hebben , ware van Stralen niet tus-

schengekomen
; maer hy kon niet beletten , dat de hem

vergezellende schutters van hunne bussen en stormhoeden
beroofd werden; « zoo dat zy met hun volck naer (de) stat

B moesten vliên , off sy zouden (er) al gebleven hebben. »

Deze Walen vormden veeleer een verloren hoop van
vrybuiters, dan eene getuchtigde en geoefende krygsbende.
Hunne eerste daden bestonden in den volgenden nacht op
de speelhoven van onderscheidene burgers allerlei moedwil
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te plegen; namelyk te Merxem, ten huize der Kanoniken
üaspar de Meere en Franciscus de Doncker; te Wommel-
ghem, op het hof van Jan Carels; te Deurne, in het huis van
Geert Stei'ck, « daer sy 't al aen stucken gesmeien ende

» geruineerd hebben, » de wapens, spiezen, bussen en

harnassen naer Dambrugge voerende. Zy verlieten deze

voorstad den d9." February 's morgens vroeg, en togen naer

Austruweel, alwaer zy den landlieden groeten overlast

aendeden, terwyl de kapiteins voortgingen met gedurig
nog meer volk aentewerven.

Ook binnen de stad b^on het spel aenlegaen : zeker

karel, welken men wegens beleedigingen tegen den heer
van Stralen, in hechtenis wilde nemen, begon luidkeels te

schreeuwen : vive les gueux! burgers stoet my hy ; want ik

om het woord Gods gevangen worde! waerop eenige kwaed-
willigen toesprongen en den karel ontzetteden. Er was niet

aen te twyfelen : het oproer van buiten, had vertakkingen

van binnen; en toen des anderendaegs 20.° February ter

puije ten verantwoorde werden geroepen al degenen die

Jonker van Immerseel zynen gevangene hadden ontweldigd,

kwam er niemand opdagen. De schrik door de kwaedwilli-

gen ingeboezemd, was zelfs dusdanig, dat de Minderbroeders,

nadat een hunner in het portael van O. L. Vrouwekerk byna
vermoord was geworden, niet meer dan in wereldlyke

kleederen door de stad dorsten gaen.

Middelerwyl was de verloren hoop der Walen nog altoos

Ie Austruweel gelegerd. Het Magistraet had den 25.°

February op zware straf verboden wapens uit de stad
te voeren of te verkoopen. Ter zelfder tyd werden al

degenen die tot den gemelden hoop behoorden op den hals
:J1
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uit de stad gebannen , en er werd uitgeroepen dat al het
goed der ingezetenen zoude verbeurd verklaerd worden

,

in wier huizen men tegen Koning Philips aengeworven
krygsknechten zou vinden.

By een ander gebod, den 5." Maert afgekondigd, werd
men verwittigd

, dat niemand eenige nieuwstyding voort-
zeggen mogt, op arbitrale correctie. Hoe kwalyk dit gebod
werd nageleefd, blykt hieruit, dat twee dagen daerna de
roep ging, dat de gereformeerde kerken op 's Konings
bevel stonden toegezegeld te worden; weshalve er veel

volks op de Groote Markt vergaderde, om dit gebod te

hooren afkondigen. Doch in plaets van hetzelve, werd er
een besluit afgelezen, waerby twee Schepenen last kregen,
dagelyks aen de stadspoorten te staen, om de inkomende
vreemdelingen naer hunnen naem en toenaem te vragen,
alsmede naer het huis waer zy hunnen intrek zouden willen
nemen en daer aenteekening van te houden (1).

Ondertusschen was de aenslag van den heer van
Tholouse tegen het eiland Walcheren geheel mislukt; hy
was dan met zyn volk de Schelde weder opgevaren , had
hetzelve te Austruweel ontscheept, en was daer vervoegd
geworden door de Vossenstaerten en ander geboefte van
den verloren hoop. Tholouse had er het bevel over ge-
nomen; maer bezat geen genoegzamen invloed, om deze
woestelingen te tuchtigen. Eiken nacht deden zy stroop-
tochten naer Merxem, Deurne en andere omliggende plaet-

sen. Zy plunderden onder anderen in het eerstgenoemde
dorp het huis van Spelleken , den nieuwen Drossaerd van

(i) Antweiysch Chronykje , bladz. 107-1 H.

Braband; te Wilmarsdonck de gansche kerken het speelhof
van den Kanonik Petrus van Dale.

Zulk een gedrag moest de opstandelingen by de orde-
lievende burgery geen byval verwerven; en ook de Wet-
houderen waren tegen Tholouse zoo verbitterd, dat zy
voorstelden hem met de stadssoldaten op het lyf te vallen.
Oranje en Hoogstraten wilden hiertoe echter niet verstaen

,

onder voorwendsel, dat men zich zou blootstellen aen eene
beroerte van binnen, indien men de soldaten uit de stad
zond. Het is waer, dat de verloren hoop hier vele aenhangers
telde, vooral onder.de Calvinisten. Men schreef dierhalve
naer Brussel, om van daer bystand te erlangen; en de
Landvoogdes verhaestte zich Philips van Lannoy, Heere
van Beauvois

, herwaerts te zenden , vergezeld van drie
honderd musketliers en het grootste gedeelte harer lyfwacht,
waerby zy nog voegde de ordonancie-benden of ruitery der
Graven van Aremberg en Berlaymont, en het krygsvolk,
dat Valentin de Pardieu , Heere de la Motte , uit WaU
cheren weder opbragt.

Toen Oranje vernam, dat deze troepen in aentogt waren,
heeft hy daegs voor den intogt van den Heer van Beauvois,'

de bruggen buiten de Slykpoort doen afbreken (9.° Maert).
Deze handeling is hem naderhand door Boomschen en
Onroomschen ten kwade geduid. De eersten beschuldigden
hem

,
dat hy hen had willen beletten de troepen der Land-

voogdes ter hulp te snellen; de anderen, hun dien pas ins-

gelyks te hebben afgesneden , om Tholouse te ondersteunen.
Dit laetste schreef de Prins ook aen de Landvoogdes, om
zich wegens het afbreken der bruggen te verontschuldigen.

De waerheid was, dat hy, te laet bemerkt hebbende, dat het .

W
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noch ontyd voor eenen gewapenden opstand was, zich

voorzigtigheidshalve uit het spel poogde te trekken; volgens

de aenmerking van Strada, wilde hy de zyde der Katholyken

nog niet opentlyk afgaen, maer hen ook niet helpen.

Wat daervan zy, de Vossenstaerten , den 11.° Maert ver-

nomen hebbende, dat het korps van Beauvois, versterkt

door de ordonancie-benden van Aremberg en Egmont

,

's avonds te voren te Schelle by Antwerpen was gekanton-

neerd, weken op Austruweel, alwaer zy, na de kerk en de
pastory verwoest en geplunderd te hebben, eene wyde
gracht rondom hun leger groeven, en zich tegen den
Scheldedyk zoo goed zy konden verschansten.

Beauvois van zynen kant verloor geen tyd; maer, om hen
te bereiken, was hy, ten gevolge van het wegbreken der

bruggen, tot eenen grooten omweg verpligt. Door den
nacht gedekt, brak hy in stilte zyn leger op, toog dwars
door de velden langs Wilryk, Berchem, DeurneenDam-
brugge; en bereikte ongemerkt in den vroegen morgen van

15.° Maert den dyk van Austruweel. Tholouse lag daer met
zynen verloren hoop verschanst; maer zoo zorgeloos en

onbekommerd, dat Beauvois schier niets te doen had, dan
de hier en daer verspreidde rotten te overvallen, neer te

sabelen en dood te schieten ; hetwelk des te gemakkelyker
gebeurde, dat vele Vossenstaerten nog hier en daer lagen

te slapen , en het meestal « jonge rappalie vuyt de stat

» was, die noyt crych gesien en hadde (1). » Tholouse wierp

(1) Thomas Gresham, de engelsche agent, die toen te Antwerpen
was, schreef den 14.» Maert naer Londen een wydloopig verslag van
dit gevecht (John William Burgon, The life and timcs ofSir Thomas
Gresham, Vol. II, pag. 197). Zyn verhael vervat eenige byzonderheden

.
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zich met eenigen zyner beste manschap in een naburig
speelhof

,
alwaer hy zyn hoofdkwartier gevestigd had , en

verdedigde er zich lange met wanhopige woede; tot dat
Beauvois, ziende, dat hy er hem niet zoude uit krygen, het
huis deed in brand steken : de aenvoerder des verloren
hoops kwam daer met een deel van de zynen om, liever dan
zich in 's vyands handen te leveren. Het klein getal dat mogt
ontsnappen, redde zich echter niet, maer viel gedeeltelyk
onder 's vyands zwaerd, en het overige verdronk in de golven
der Schelde. Eene party, die landwaerts was gevloden , en,
dwars door de polders heen, de naburige dorpen Wilmars-
donck, Oorderen en Ordam trachtte te bereiken , werd door

die by onze geschiedschryvers niet vermeld staen , en verschilt eeni«^-
zius van deze laelsten. Hy zegt onder anderen , dat de Protestanten te
Austruweel door twee oorlogschepen werden overvallen ; welke zoo
hevig op hen vuerden

, dat zy hunne gelederen moesten breken , waerna
het paerdenvolk van Beauvois hen op het lyf viel en op de vlugi dreef
Zie hier zyne eigene woorden : « Since (the H.t'^of March) the Regent
» sent a thousand footemen and ii c (200) horsemen (to oppose ihe Pro-
» testants)

:
and, as the xiij.^ day, at v of the » clocke in the raorning

» they joyned in baitel togheter at a place colled Osterwell,joining hard
» to theriver of Andwerpe. Whereas the Protestants were overthrowne
» by the reason of ii ships of warre that came from Barrowe {9} which
!> shot so sore amongst the Protestants that they were faine to'breake
)) their array; and the footemen being at flight together, the Regenfs
.» horsemen entered upon the other, and put the Protestants to flight
» For the truth is, the Protestants had no horsemen, and the capiaines
» with the rest of the footemen look a church : so that, for iruth there
» was slaine of good soldiers of the Protestants side a hundred; and
» fifty of the Regent's side. Which battel endiired from v of the
» clocke until x at noon. And so, the Regent's bande retired, for
» feare that this towne of Andwerpe wolde have issued out upon
» Ihem and to desiroy them : which had so beene, if the Prince
» by pollicie, had not kept them in talke unlill the Regent's men
» were past alle danger. » De lezer neme in aenmerking dat dit verhael
werd opgesteld volgens de geruchten van den dag zelven der gebeurtenis.

DEEL fV.
' '18
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de ruitery achterhaeld
, verlrappeld en afgemaekl. Eindelyk

drie honderd mannen, die zich op genade hadden over-
gegeven, werden onbarmhartig in stukken gehouwen . onder
voorwendsel, dat de Geuzen van Antwerpen hen anders
zouden zyn te hulp gekomen.

Dusdanig was de bloedige ontbinding van dezen te regt

genaemden verloren hoop. Weinige Vossenstaerten geluk-
ten er in

,
dit bloedbad te ontloopen en zich by de boeren

te verschuilen. De party der Reformatie verloor er vyftien

honderd mannen by, op welke zy had vermeend te mogen
staet maken; maer die door hun gedrag getoond hadden,
dat zy meer aen eene horde vrybuiters dan aen geoefende
en getuchtigde krygslieden geleken (1). Strada heeft aenge-
raerkt, dat dit de eerste slag was die den Gereformeerden in

de Nederlanden werd geleverd.

Vóór den stryd was men te Antwerpen van niets bewust;
maer toen het gedruisch der muskettery de inwooners
's morgens vroeg als 't ware was komen wekken en verwit-
tigen van hetgeen te Austruweel kwam te gebeuren, snelde
eenieder naer de stadswallen, en kon van daer den brand zien

opgaen, die den ondergang van den verloren hoop ver-
lichtte; en terwyl de Katholyken over de zege van Beauvois
juichten, smolten de Gereformeerden over dezen hunne
party toegebragten slag als in weemoed weg. Weldra echter

(i) ^ntwerpsch Chronylge, bladz. iH-H3; Bor, Nederlandtsche
Oorloghen, !.• Deel, biadz. HO; Strada, de Bello Belgico, Ub. VI;
Van Meieren, Historie der Nederlanden, II.« Boeck; Van Meerbeeck,
thronyke, ad A»; Schiller, Hütoire du soulèvement des Pays Bas,
liv. IV, chap. Il; Van der Vynckt, Histoire des Trouhles, 11/ Part.,
Chap. VIII; Wagenaar, Vaderlandsche Historie, VI.* D., bl. 223-226.
Vergelyk het verhael van Gresham , in de nota hierboven, bl. 376 en 377.

werd het angstvallig stilzwygen en ongeduldig verlangen om
de overwonnelingen te hulp te komen, door dolzinnige

wraekkreten vervangen. De Calvinisten, aengehitst door
den woelzieken Herman Modet, en door de echtgenoote van

Tholouse, welke , alhoewel nog onbewust dat zy weduwe
was geworden, huilende als eene uitzinnige de stad rond-
liep, snelden te wapen met oogmerk hunne broeders te

gaen ondersteunen of met hen te sneven. Zy hadden noch
plan, noch gids, en wilden slechts de inspraken eener

radelooze wanhoop involgen.

Langs de Slykpoort was de uittogt niet meer mogelyk; en,

volgens dat de meergemelde Gresham verhaelt, die oog-

getuige der gebeurtenis was, deed de Prins alle mogelyke
moeite om de gewapende menigte binnen de stad te houden

,

zich in persoon naer de Roodepoort b^evende, waerby hy
zelfs verscheiden mael gevaer liep van vermoord te worden.

Ja
, eer hy tot de poort kon naderen , hadden zy reeds de

sluipdeur opgebroken (dat ik met myn eigen oogen gezien

heb, voegt onze schryver er by), en meer dan tweehonderd

muskettiers (I) waren naer buiten gesneld onder het ge-

schreeuw van vive les Gueux ! Builen de poort schaerden

zy zich om optetrekken, en stonden daer een gansche uer

naer hunne wapenbroeders te wachten. Maer als zy ver-

nomen hadden, dat de Prins en verscheidene heeren van het

Magistrael met Marcus Perez aen de stadspoort waren,

kwamen zy terug in de stad, roepende dat Oranje en het

Magistrael hen had verraden (2). Het was toen omtrent

(1) Gresham schryft gunners; maer het is moeijelyk te gelooven
dat hel kanonniers waren.

(2) J. W. Burgon, Vol. II, pag. 198.
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lien ure 's niorgens, en de Prins van Oranje vertoonde
hun

,
dat alles te Austruweel nu moest gedaen zyn ; hy

voegde er by
,
dat zy, noch ruitery, noch geschut hebbende,

vi^aegden zoo erg te varen als de verloren hoop, en er met
schade en schande aftekomen. Deze reden maekten wel
eenigen indruk op de Calvinisten, doch stilden geenszins
het oproer. Ten getalle van vyftien duizend man trokken zy
naer de Meirebrug, en maekten zich meester van al het grof
geschut, ter uitzondering van hetgene dat zich in het
Stadhuis bevond. Tevens bezetteden zy de Meir en al de
straten met wagens en kanon; zoodat zy om drie ure
volkomen in slagorde waren.

Middelerwyl waren acht vaendelen van de burgerwacht
te been gekomen, hadden de Groote Markt bezet, en lieten

niemand tot het Stadhuis naderen. De Prins van Oranje,
de Graef van Hoogstraten en de Heer van Stralen waren van
hunnen kant op de Meir werkzaem , om de gemeente te

stillen en rede te doen verstaen; doch te vergeefs : de
woedende menigte luisterde naer hunne woorden niet, en
de drie heeren liepen herhaelde malen groot levensgevaer.

De stoutste belhamels eischten met verschrikkelyke vloeken
de sleutels van het Stadhuis en van de stadspoorten, de
heeren dreigende, dat zy anders het Stadhuis boven hunne
hoofden zouden platschieten , en zoo hen allen vermoor-
den. Eindelyk om vyf ure 's avonds werd men gedwon-
gen de sleutels aen Modet aftegeven. Volgens meergemelde
Gresham werd hun tevens toegestaen te preken en hunne
godsdienst te volgen, zoo als in het aenstonds te roeren

concept-verdrag ook was begrepen. Onmiddelyk werden
er, zegt deze verder, twaelf kapiteins der Protestanten

38f

gekozen
, welke onder de kommande van de heeren Devillers

en Colbocke stonden. Deze laetsten waren bekend als de
twee beste krygslieden des lands, en met lyf en ziel Protes-

tantsch. Devillers was lang kapitein in dienst van den Graef

van Egmond geweest, en was een man van goeden huize,

hebbende eene inkomste van meer dan 2000 pond 's jaers (1).

Dan toch, by het overleveren der sleutels zeide hun de
Prins, wel natedenken , over hetgeen zy gingen aenvan-

gen, want dat zes honderd ruiters hen op den Dam
wachtende waren. « Wat my betreft, vervolgde Zyne

» Hoogheid, ik ga my in veiligheid stellen, terwyl het nog

» tyd is, en degenen die myn voorbeeld zullen volgen»

» zullen zich te laet berouw sparen. » Deze opzettelyk

gesproken woorden, door de dadelyke verwydering des

Prins gevolgd, hadden het gewenschte uitwerksel. Degenen
die het naest by Zyne Hoogheid stonden, volgden hem; de
anderen kwamen hen achterna , en den weinigen die bleven

,

verging de lust, om tegen zes honderd geoefende ruiters

hunne magt te beproeven.

(1) Het verhael van Gresham, wegens het overleveren der sleutels,

verschilt eenigzins van hetgene wy volgens andere bronnen komen
te geven : « The Lords, zegt deze, being in the Town-house, and
» having u m (2000) footemen in the markelt-place and in Our Lady's
» church-yarde for to defend them, finding themselves not able to

» resist the commons (whereas the Prince and Mons.' Hoogestraeie,
» with other noblemen and gentlemen, were divers times with them
» to persuade the commons) , were faine to come to communicalion :

» and by v of the clocke at nighl , ihey agreed that the Burgesses
» should have keeping of the keys of the lowne; and that they should
» preche and live to their owne conscience (according to the 1.«» contract

» that was made betwixt him and them), untH the States of the land
» had olherwise deterrained » (J. W. Burgon, Vol. H, pag. 199-200).

Ui
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iDderdaed, deze ruitery zou hen deftig ontvangen hebben-
want Beauvois, bespeurd hebbende, dat er beweging in dé
stad was. had zyn krygsvolk op den Darabrugschen steen-
weg doen samenrukken, en meende te midden der verwar-
ring de Roodepoort met zyne eskadrons binnen te rennen
en vervolgens de stad ligt te kunnen overrompelen. Ja!
volgens dat een uitmuntend engelsch krygsman en schryver
Thomas Churchyard (1), verhaelt, zouden de Prins van
Oranje, de Graef van Horne, de Graef van Hoogstraten
de heer de Chardis en gansch de adel, bevreesd den
Koning met openlyken opstand te vergrammen, drie volle
uren besteed hebben om Beauvois overtehalen om met het
volk vrede te maken. Maer dat deze by het besluit bleefden
twist met het zwaerd en niet met zachte overreding te
beslissen; zooverre zelfs, dat zyne soldaten in krygsorde
gereed stonden on. naer de stad optetrekken. De Prins
echter en de adeldom, verslagen over dit wreede besluit
gaven heUelve aen het volk te kennen, ieder tevens'
vermanende naer huis te vertrekken. Het zou dan ook
deze zyne goede raed geweest zyn, die door de woedende
menigte met scheldwoorden werd bejegend ; en tevens

,

zegt Churchyard, kwam er een hoop dier menigte in myn
logement gevallen : . en omdat de Prins my te voren was
. loegedaen geweest, en zy wisten dat ik in 's Keizers tyd
» gediend had, riepen zy my te voorschyn, my gebiedende
. dat Ik hun aenleider zou zyn ; hetwelk ik weigerde, zooveel
» Ik durfde, zeggende dat ik van zulke zaken niets kende.
» Maer zy rigtten woedend hunne spiesen tegen my; en ik,

(1) Aengehaeld b, J. W. Burgon, Vol. 11, pag. 203.
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» ziende het gevaer dat my bedreigde, gaf hun myn woord,
» en kwam zoo in de straet te midden van de bende, waer
» ik met een ongelooflyk gejuich werd ontvangen . en waer-
» van de heer Thomas Gresham getuige was. »

Ondertusschen togen de voor eene wyle gescheiden
samenrottingen tegen den avond wederom op de been.
In hoop van ze uiteen te krygen , liet Oranje en het
Magistraet den Calvinisten eene concept van verdrag
in zes artikelen voorstellen. Hetzelve bepaelde hoofd-
zakelyk : dat eenieder in zyn geloof zoude blyven. zonder
iemand iets te miszeggen of te misdoen ; dat de sleutels
der stad aen Oranje en Hoogstraten in bewaring zouden
worden gegeven

; en dat de burgerwacht de openbare
orde zou blyven helpen handhaven. Doch deze voorstellen
strekten tot niets dan tot de vermeerdering van der
muiters misnoegen, die den ganschen nacht op de Meir
bleven staen schreeuwen en tieren ; en het oproer groeide
immer gestadig aen (1).

In den vroegen morgend van 14.» Maert waren de muite-
lingen reeds zoo stout geworden, dat zy dorsten ondernemen
de gansche katholyke geestelykheid te verjagen ; althans zy
spraken van niets minder, en veroorloofden zich zelfs eenige
geweldenaryen by de Minderbroeders, Predikheeren en
Lievevrouwbroeders. Ook werd een Kapellaen van O. L.
Vrouwekerk gedwongen luidkeels vive les gueux ! te
roepen

,
terwyl eenige Minderbroeders met haneveéren op

(I) Antwerpsch Chronykje. bladz. Ui en m;ScbiUet, Büloire du

7^7^ \f?'
B«,, Uv. IV, chap. !I; Van Meerbeeck, Ckronyke.

ad A.-; Bor, Nederlantiche Oorloghen. I.' Deel, bladz 114
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hunne kappen naer de Meirebrug gesleept werden , en
groot geieell ende confusie werd aengedaen (1).

In den achtermiddag van denzelfden dag zyn de Cal-
vinisten, ten getalle van drie duizend, weder byeen-
gerot

;
hebben de Meir in slagorde verlaten , en zyn

langs het Kipdorp naer de Groote Markt getrokken.
Meester Gilleyn. des stads scberpregter, had hun geschut
aengevoerd. hetwelk hy uit den Eeckhof had doen halen-
eene stoutheid die hy later met zyn leven moest boeten
Deoproerlingen, aen de Kaesrui gekomen zynde, hebben
eenigen hunner hoplieden naer het Stadhuis vooruilge-
zonden

,
waer het Magistraet onder bedekking der burger-

wacht vergaderd was.

Deze afgevaerdigden waren dragers van de volgende
eischen

: l.» dal al de Papen en Papisten, met eenen
schelUnck ende een lynen carzack , die zy menig honderd
hadden doen maken

, de stad zouden moeten verlaten
;

2.» dat het Stadhuis aen de Gereformeerden zoude worden
geleverd

.
of dat zy het zouden innemen ; 3.» dat men

hun de sleutels der stad en degene van den Eeckhof
moest afgeven; dat zy buskruid, kogels en geschut zouden
krygen; dat niemand de stad in of uit zoude mogen gaen.
zonder goedvinden van Herman Modet, of hunne afgevaer-
digden; 4.» eindelyk, dat men hun zes heeren van de stad
zoude overleveren, met name den Schoutet Jan van Immer-
seel den Ambtman Willem van Halmale, den Burgemeester
Hendnk van Berchem

. de Schepenen Dirk Brecht en
Lancelot van Ursel. en den zoon dezes laetste. destyds

(•) ^nttoerpKh Chronykje, bladz. H6.
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stadslresorier, om daer mede haren wille te doen, dat is te
zeggen

, ter dood te brengen.

Het Magistraet antwoordde op het eerste dezer vier
punten

.
dat hetzelve, strydig zynde met de privilegiën in

September 1566 aen de Gereformeerden toegestaen, niet in
aenmerking kon komen. Op het tweede punt werd toege-
geven, dat de Calvinisten met een gelyk getal burgers aen
het Stadhuis de wacht zouden hebben, mits zich byeede
verbmdende geen geweld tegen hetzelve te plegen, of de
Raedsheeren in het uitoefenen hunner bedieningen te hin-
deren. Wegens het derde punt besliste men , de stadssleutels
aen den Schepen Jan de Pape toetevert.ouwen, om dezelve
ter beschikking der Calvinisten te laten. Men beloofde hun
ook kruid en lood; maer, wat het vierde punt betrof, de
Wethouderen verklaerden

, hetzelve volstrekt niet te kunnen
inwilligen zonder toestemming van den Prins van Oranje en
onzen Breeden Raed, welke men overigens wel wist, dat er
met zouden in bewilligen, dat de hoogste stadsambtenaers
aen de woede des gepeupels ten offer werden gebragt.
Het gedrag des Magistraets was in deze netelige omstan-

digheden zoo sluw als standvastig. Men weigerde hetgeen
men veilig weigeren kon, namelyk den eersten en laetsten
eisch; en men toonde zich maer half toegeeflyk omtrent de
twee andere punten. Indien de Calvinisten niet geheel
voldaen waren, zy versmaedden daerom niet het weini-e
dat zy verkregen; maer raaekten dadelyk gebruik van de te
hunner beschikking gestelde sleutels, om de Werfpoorl
B-erpoort en Roodepoort te openen, en langs deze poorten
al de Vossenstaerten binneu te laten, welke de slagtin- by
Austruweel ontkomen waren; de gekwetsten werden naer

DEEL IV.

49



386 VfERDE TYDVAK.

II

het Gasthuis gebragt. en de anderen by hunne geloofs-
genooten in huis genomen (I).

Oranje en Hoogstraten, wien men de eischen der Calvi-
nisten had overgelegd, vonden ze gansch onaenneraelyk;
doch om hun eenige voldoening te geven, deden zy hun noft
denzelfdenachtermiddageen nieuw vredesverdrag, bestaende
in vyftien artikelen, aenbieden.

Hetzelve bepaelde
: i.» dat alle burgers en ingezetenen in

handen van Zyne Excellencie den eed van getrouwheid aen
den Koning zouden doen; 2.o dat er geen vreemd krygsvolk
in de stad zoude worden toegelaten; 3.« dat eenieder de
Blyde Inkomste en de privilegiën der stad zoude naleven-
4.« dat de contracten van September 1366 zouden gehand-'
haefd blyven; 5.o dat niemand, van wat religie ook , een
ander zoude misdoen, maer in tegendeel helpen en bystaen;
6/ dat de sleutels der stadspoorten in handen Zyner
Excellencie zouden worden geleverd ; 7.» dat er door de
burgers, zonder onderscheid van godsdienst , overal scherpe
wacht zoude worden gehouden; 8.o dat al het gebeurde
ïoude vergeven en vergeten worden; 9.» dat al degenen die
lot de wakers niet behoorden , dadelyk naer huis zouden
vertrekken

;
lO.» dat er vier honderd ruiters ten dienste van

de stad zouden worden aengeworven, en dat de rivier door
oorlogschepen zoude worden bewaerd; 11.» datdeingeze-
tenen, zoowel geestelyke als wereldlyke, de wapening en
verdediging der stad zouden helpen bekostigen ; i2.o dat hel
geschut op de vesten zoude worden geplant; 13.<»dat nie-
mand, onder het deksel van godsdienst, iets zoude mogen

(I) Diercxsens. Antvtrpia, ad A.«; ^ntw. Chrmykje, bl. UT
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voorstellen
,
dat de openbare rust zoude kunnen stooren

;

14.0 dat de Gouverneurs en het Magistraet byeede zouden
beloven, al de voorschievene punten te onderhouden;
en 15.*» dat de dienende kapiteins en krygsknechten den-
zelfden eed zouden doen (I).

Maer, eer dat men het omtrent dit concept van vrede-

verdrag kon eens worden, zyn de Calvinisten met groote
magt naer het Steen opgerukt, hebben hetzelve opgeloopen
en al degenen die er, wegens schulden, kettery of quay
feyten gevangen zaten, uit ontslagen. De Prins van Oranje,
wien deze geweldenary ter oore was gekomen, is met den
Graef van Hoogstraten te paerd gestegen, en beiden zyn
naer de Meirebrug gereden , waer het oproer alweer hevig

aen den gang was; want men hoorde er niets dan vive

ks Gueuxl Papenbloed en Burgersgoed! en dergelyke kreten

uitbrallen. Ook de beide stadsvoogden moesten zich van
alle zyden voor verraders hooren uitschelden, en zagen zich

meermalen met pistolen en haekbussen bedreigen. Onder
anderen was er een gemeen man , die den Zwyger een
geladen zinkroer op de borst stelde, en hem deze woorden
toeduwde

: « Gy eerlooze en schelmse verrader, zyl. oorzake

» van dit spel, ende dat onse broeders daer buyten syn

gemassacreert en vermoort (2)1 » De Prins merkte nu
wel, dat volksliefde wankelbaer en zyn invloed aen het

(1) Bor, Nederlantsehe Oorloghen, !•• Deel, bladz. 111.

(2) Deze karel was een droogscheerder , en werd den 26." Juny
1568 op de Groote Markt gehangen; wel niet wegens zyne bedreigingen
jegens den Prins, die toen zelfs als verdacht gevlugt en vogelvry
verklaerd was; maer wegens zyne deelneming aen het oproer (Zie
Antwerpsch Chronykje, bladz. 169).
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dalen was. Ten einde de Calvinisten te paeijen en zich uit
dit nest te redden, beloofde hy hun alles wat zy eischlen,
tot de afstelling van het Magistraet en de overgave van hel
Stadhuis toe. Alleenlyk verzocht hy de volksmenigte eenig
geduld te willen hebben tot 's anderendaegs ; en zoo mogt
hy eindelyk de Meirebrug verlaten ; maer de Calviniste^n
hielden ze den ganschen nacht bezel.

Deze opgewondenheid der gemoederen bedreigde de stad
met plundering

, brandstichting en bloedvergiet ing. Om
deze en andere onheilen te verhinderen werd de°Breede
Raed, den 15.» 's morgens, door den Prins in het Huis van
Aken buitengewoon byeengeroepen. Het concept van ver-
drag, door Zyne Hoogheid den Calvinisten aengeboden.
werd deze vergadering voorgelegd, welke hetzelve dadelyk
in beraedslaging bragt, als Herman Modet de onbeschaemd-
beid had, haer te komen tergen en uitdagen. Deze woelzieke
prediker, die de hoofdleider van het oproer was, verstoutte
zich in de raedzael te dringen, vergezeld van zyne twee
ambtgenooten Jan TafiGn en Ysbrand Balk. Modet sprak tol
den Raed, als ware hy door de burgery gezonden geweest.
Hy eischte onder anderen onmiddelyk antwoord op een
nieuw verzoekschrift der Calvinisten , die nu de aenneming
van het verdrag wenschten ; hy zeide, dat hy zyn volk op de
Meir niet langer kon bedwingen ; dat zyne geloofsgenooten
wilden weten, wat er van hen zou geworden of wat hun te
doen stond (i); « en ie, aldus eindigde hy, verclaer hier

(!) Gresham schreef, dat de Calvinisten weigerden de Meir te
verlaten

,
zoo lange zy de artikels van bet verdrag niet by scbrift

hadden (J. W. Burgon , Vol. Il , pag. 205).

i

» met twee van myne ministers : comt er iet aff, en wyt het

» ons niet. » Doch deze onbeschofte tael , en nog veel meer

hel gewelddadig openbreken der Roodepoort, op last van

Modet geschied , had een geheel ander uitwerksel dan deze

stoute Calvinist beoogde; want de Raed deed hem zeggen,

dat hy het concept van verdrag niet wilde goedkeuren

noch de geestelykheid uit de stad jagen.

Zoodra de Calvinisten van dit besluit des Raeds kennis

hadden gekregen , deden zy de Lutheranen uitnoodigen ,

zich by hen te voegen, om de stad te bezetten. Deze laetste

sekte telde onder hare opperhoofden de gewezene Burge-

meesters van Stralen en Rockox, mitsgaders verscheidene

Wethouderen, alle bezadigde en ordelievende mannen. Zy

gaven dan ook liever gehoor aen de uilnoodiging van Prins

Willem en het Magistraet, toen deze hunne hulp inriepen;

en weigerden ronduit, zich met de Calvinisten aentesluiten

;

en dit was wel de schuld dezer laetsten. Trouwens, de

Calvinisten trotsch op hun getal en overraagt, verachtten

en versmaedden al de andere sektarissen , byzonderlyk

de Lutheranen : de wrokken tusschen deze beide sekten

bestaende , waren zelfs dieper ingeworteld , dan degene

welke zy samen tegen de Katholyken koesterden. Het

Magistraet had deze onderlinge benyding der Gerefor-

meerden en Protestanten te baet genomen, om de beide

sekten te bewaken ; voornamelyk de Calvinisten , welke

zich het oproerigste en dweepzuchtigste gedroegen. De

Lutheranen , die zwakker waren en zich rustiger toonden

,

had de Raed onder zyne bescherming genomen, en hun

zelfs wys gemaekt , dat de Koning hunne leerstellingen

niet geheel afkeurde.
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In dezen zin verklaart van Reid , Bor en anderen , het

gedrag der Lutheranen; niaer in onzen tyd heeft men dit

anders willen uitleggen. Met de Roomschen , als Roomschen
,

heeft men gezeid, wilden de Lutheranen niets te maken
hebben; en van de Calvinisten wilden zy zelven zich niet

verder verwyderen, dan zy door den loop der gebeurte-

nissen reeds gescheiden waren. Ten gevolge der oproeping

van overheidswege opgekomen zynde, stonden zy rustig in

het geweer, zonder schyn zelfs van tot dadelykheden te

willen komen; en zoo hielden zy , als een afzonderlyk gewa-

pend lichaem , even zeer een wakend oog op de Roomschen
ais op de Calvinisten. Het beginsel van deze hunne hande-

ling zou dan slechts geweest zyn , de overheid als overheid

te beschermen en te handhaven; en zy zouden dat, overeen-

komstig hun beginsel, evenzeer gedaen hebben, wanneer
die overheid Calvynsgezind ware geweest, en den tegen-

stand van Roomschen ondervonden had.

Maer van welk beginsel de Lutheranen ook mogen uitge-

gaen zyn , toen de Calvinisten merkten , dat zy op hen geen

slaet mogten maken ter volvoering hunner booze plannen,

wierpen zy het masker af, en deden tot tweemalen toe (ten

9 en 10 ure 's morgens) by trommelslag afkondigen, « dat

» al wie de nieuwe religie wilde voorstaen , van stonden aen

» met zyn geweer op de Meir zoude komen , om zich by de

» Geuzen te laten inschryven. » Jonker van der Noot,

gewezen Schepen van de Lakenhal, die, benevens zeker

koopman, met name Fernando Berunio, bevolen had deze

oproeping op al de hoeken der straten te doen, zeide, trots

de waerheid , dat de Calvinisten en Confessionisten het in

alles eens waren geworden, en dat zy samenspanden om

het opregt woord Gods voorlestaen. Doch deze valsche

mare hielp den Calvinisten niet veel ; en weinige burgers

kwamen hen vervoegen. In tegendeel , toen de Burgemeester

Hendrik van Berchem , in vol harnas te paerd gestegen , de

straten doorrende , om, alwie zyn lyf, goed en godsdienst

wilde beschermen, te wapen te roepen, kwamen de spaen-

sche, duitsche, italiaensche, oostersche en portugesche

natiën in het geweer, by welke zich de antwerpsche Katho-

lyken voegden; zoodat er van S. Jorispoort tot aen de

Kroonenburgpoort , wel tien duizend man in goede orde

verzameld stonden, die op de vleugels met vier vaendels

van 's stads krygsbenden en zwaer geschut gedekt werden.

Gresham begroot op meer dan veertig duizend het getal

mannen, die by deze beweging aen beide zyden onder de

wapens waren. Den I7.° Maert, dag na de gebeurtenis,

schreef hy nogmaals, dat, volgens de berigten welke hy

van zyne uitzendelingen had ingewonnen, het getal boven

de vyftig duizend man beliep.

De katholyke scharen hadden allen tot veldteeken roode

strikken of sluijers aen hunnen linker arm; dat der Calvi-

nisten was groen De twee partyen stonden tegen over

elkander, zoodat men zich aen eene ysselyke bloedstorting

verwachtte. Al de winkels waren gesloten , de stralen ledig

en de handelsverrigtingen gestremd. De Burgemeester van

Berchem, die over de Ratholyken het bevel voerde, begon

zyne krygsverrigtingen door het innemen van S. Michiels-

abtdy, welke men den Lutheranen in bewaring gaf. Vervol-

gens toog hy naer de Groote Markt, welke, alsmede het

Stadhuis, zonder slag of stoot door zyne burgerbenden

werd bezet, terwyl de vreemde kooplieden zich in het



4

302 VIERDE TYDVAK- TIENDE HOOFDSTUK. 395

1 '«!,

Kipdorp en de Lange Nieuwstraei in slagorde schaerden,

opentlyk het inzigt beluigende, den Koning en de stad

volgens hunnen eed wakker te verdedigen. De sluwe Ëngel-

schen alleen wisten zich te midden der algemeene beweging

onzydig te houden : de Prins had hen geboden binnen het

Ëngelschhuis onder de wapens te blyven^ alwaer hy hun

van tyd tot tyd berigt zou geven van de gang der gebeur-

tenissen; want hy zou by uitroeping de artikels verkondigen

,

aen welke de Calvinisten zich hadden te onderwerpen , of

hun die anders gewapenderhand opdringen (i).

Van Berchem had veel moeite, om den moed der zynen te

matigen : deze voorzigtige Burgemeester wilde de onder-

drukking zyner persoonlyke vyanden de Calvinisten ; maer

wenschte dat zulks zonder bloedvergieting mogt toegaen.

'De brave en menschlievende man begreep, dat de over-

winning, hoe zeker ook, duer zoude kosten; hy wist, dat

vele vrouwen voor hare mans, vele kinderen voor hunne

vaders, vele persoonen voor hunne bloedverwanten beangs-

tigd waren. Nochtans schenen de Calvinisten weinig gene-

gen, de vlag te willen stryken; nademael het geschreeuw

van Papen uit! Papen uit! immer heviger werd rondgegalmd.

Wel is waer, sommigen kropen stilletjes de Meir af, hunne

wapens in den brand latende, en zeggende, dat zy het spel

moede waren ; maer de meerderheid , door hare leiders

aengehitst, bleef nog steeds byeen staen.

Eindelyk besloten de Katholyken aen dezen gespannen

(1) For that he would proclaime bie proclamalion the articles

wliereunto they should trust, or eUe to have fonght it out (J. W. Burgon,

Vol. II, pag. 205).

toestand een einde te maken : zy deden Oranje beteekenen

,

dat, byaldien hunne tegenstanders de wapens niet dadelyk
aflegden en de roode strikken aennamen , « tot een teecken

» van het leetschap, dat sij leghen den Coninck misdaen
> hadden

, » zy voornemens waren hen met geweld van de
Meir te jagen. Dit besluit den Calvinisten insgelyks zynde
medegedeeld, zonk hun de moed in de schoenen, en begaf
hen de lust tot verderen wederstand. Trouwens , in den
achtermiddag begon de samenrotting te verloopen. Tegen
den avond kwam Prins Willem met den Burgemeester van
der Heyden en andere Heeren van het Magistraet door de
Calvinisten heengereden, die nog op de Meir stonden,
roepende

: Vive Ie Rot d:Espagne ! « en sy bedwonghen de
» Calvers ook teghen haren danck te bleten , en haer geweer
» neer te leggen, ende dat geschut weder in den Eeckhoff
» te voeren. »

Aldus eindigde deze driedaegsche beroerte. De Prins van
Oranje en de Heer van Stralen bedankten hoogelyk de
burgers en natiën, die, door het ontvouwen eener onlzagge-
lyke magt, zoo heerlyk tot het dempen van het oproer hadden
medegewerkt. De burgers van hunnen kant, zich op het

O. L. Vrouwekerkhof in eenen kring geschaerd hebbende,
« hebben allegader hunne bussen teffens afgelost, alsoo

» igelyck met peys naer huys treckende (i). »

(t) Antwerpsch Chronykje, bladz. 118-126; Bor, JSedcrlandtsche Oor-
loghen, !.• Deel, bladz. 112; E. van Reid, Oorsprong en voortgang
der Nederlandsche Oorlogen, bladz. 5; Van Meteren, Van Meerbeeck,
Van der Vynckt, Strada, Diercxsens en Wagenaar ter reeds aenge-
haelde plaetsen. Het verhael van Gresham over het uiteinde dezer
beroerte is ailezins te merkwaerdig, dan dat wy hetzelve hier niet
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De Calvinisten hadden zich ten onder gegeven ; maer men

wilde ze daerom niet verpletteren. Des anderendaegs, na

het dempen der beroerte, vertrok er eene deputatie naer

Brussel, om der Landvoogdes goedkeuring te bekomen.

tegenover het onze zouden mededeelen : « The Martinnists , zegt hy

,

» and the Papists, as also the Italians, Spaniards and Portingales

,

» joined togither in batte! arraie by ibemselves, against the Calvinists :

)» likewise the Prince, and the Lordes of the towne joinet togither

» with the Prince's bande, with as manie as ihey could get of the

» towne for the Kinge, against the Calvinists; beinge in order of

» battell before the Town-hoiise, and in Our Ladie's church-yard.

» So that there was vi menne for one against the Calvinists , whiche

» they knewe weU enough. And the Prince and all those that came

II against the Calvinists, had red scarfs : and about x oftheclocke,

» the Prince and the Countie of Hoghslrate came forlhe with a

n hundred horsemenne, and proclaimed the articles whereunto they

> shuld trust, which I send youe here inclosed (De artikels , beslaende

» vyf bladzyden schryfpapier, zyn aen den brief gespeten). And, being

» once read, the Prince cryed Five Ie Roye, which was done first

» before the town-house, and afterward amongest the Ilaliens, the

» Spaniards, and Portingales; and so to the band of Martinists and

» Papists; and his excellentcie came last to the Calvenists : whiche

» articles he had not so soone read, but they did accept them, and

» cried with the Prince, Five Ie Roye. Nowe, after all this, there

» grewe a contention betwixt the Calvinists and the band of Italians

» and Spaniards, who shuld first leave off their armoure of these

» ij companies; and in the end, the Italians and Spaniards were

D faine to geve over first; for they were in numberbutij thowsand,

» and the other were in number xm (10,000) at the least. So that

» by credible report of those that I sent abroad, there rosé up, of

» all sorts, above fyftye thowsand menne verie well armed; which

» were all downe, and in their howses, by iii of the clocke in the

» aftemoone. And not one manne slaine nor hurte in all this time

» within Ihis towne synce my coming; and by five o'clocke in the

» afternoone all the great ordinannce were carrid awaie into the

» store -howses, as though there had been nothinge donne in the

» towne : and nowe it is in qoiet, so long as it lasteth. » (J. W. Burgon*

Vol. II. pag. 206-207).

voor de capitulatie of contract met de Gereformeerden
gesloten. Deze deputatie bestond uit den Graef van Hoog-
straten, den Heer van Stralen, den Burgemeester van
Berchem en den Ambtman van Antwerpen; maer in weerwil
van de dringende redens, welke zy voor de sluiting dier
capitulatie wilden doen gelden, vond Margareta de petitie

» soo affgryselyek tegen Godt en de conincklycke Majes-
» teyt, » dat zy den i9.° Maert ronduit weigerde dezelve

goedtekeuren, alvorens daertoemagtiging van den Koning
te hebben ontvangen. Daerentegen bejegende zy zeer gunstig
den raed, haer, zoo men vermoedt, door van Berchem
ingegeven, om in de stad Antwerpen vreemd krygsvolk
te leggen. Zy deed daervan het voorstel aen onze afge-

vaerdigden
, voorwendende dat zulks het beste en eenvou-

digste middel was om de goede orde te handhaven. Hoe
dit voorstel onze afgevaerdigden beviel, wordt niet gemeld;
maer, hetzy dat er van hetzelve iets was uitgelekt, hetzy dat
de lange vertoeving der deputatie te Brussel vermoedens
had doen ontstaen : te Antwerpen rees groot gemor onder
het gemeen volk, 't welk onder anderen zeide : a Hadden
• wy eerst de Papen doot gesmeten , het waer al gedaen
» geweest; maer wy hopen daertoe noch te geraecken

» ende sullen de Papisten wel verleeren dat sy ons gedaen
» hebben in de Meir. »

Ten gevolge van deze en andere kwade roepen, zyn er

ettelyke burgers van onderscheidene natiën, uit vreeze van

plundering, met hunne kantooren naer Mechelen , Brugge
en Engeland vertrokken. Dit vlugten hield dagen lang aen

,

en daerover schreef een ons onbekend koopman den 26.°

Maert 1567 aen eenen zyner vrienden : a in drie of vier
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» dagen zyn alle die voornaeraste kooplieden uit deze stad

» getogen, wegens eenen groolen oploop, die hier door de

» Calvinisten gebeurd is, waerby de Prins in groot gevaep

» is geweest, terwyl anderen in grooten angst zyn, dat

• hunne huizen door den gemeenen man zullen geplunderd

» worden. » Nagenoeg hetzelfde schreef de engelsche agent

Clough, den 29." derzelfde maend aen zyn meester Gresham

te Londen. « Het is wonder om zien, zegt deze, hoe het volk

» zich van hier wegpakt, de eene naer deze, de andere naer

» gene stad , zoowel Papisten als Protestanten ; want men
» meent dat, hoede zaken ook mogen keeren, het hier niet

» goed kan gaen; daer al de welhebbende en ryke lieden

» van de beide zyden, die de zaken in stand kunnen hou-

» den , de vlugt nemen. » Deze waren ook de eerste van

die talryke landverhuizers, welke door de religietroebelen

naer vreemden bodem gingen verdreven worden (I).

Wy brengen tot het onderhavige tydstip eene zeer belang-

ryke nota over den toenmaligen toestand onzer stad (2). Het

eerste gedeelte dezer nota handelt over de middelen , die ter

beveiliging der Roomschgezinden tegen dreigend gevaer

van de zyde der Protestanten zouden dienen aengewend te

(1) Bor, Nederlandtsche Oorloghen, I.« Deel, bladz. 112; Antwerpsch
Chronykje, bladz. 126; Groen van Prinsterer, Archives de la Maison

dOrange-Nassau, Tom. III, pag. 53.

(2) Note sur la situation, te vinden in de Archives ou correspon-

dance inédite de la Maison d'Orange-Nassau , Tom. II , pag. 328-358.

Groen van Prinsterer aenzag dit stuk als behoorende tot de laetste

maenden van 1566; maer het blykt uit de schrandere opsporingen

van den Evangelischen predikant Schultz Jacobi {Nieuw Archief van
Kerkelyke Geschiedenis, IV.« Deel), dat de bewuste nota moet plaets

vinden tusschen 15.» en 20." Maert 1567. Wy hebben dit laetste opstel

bier veelal gevolgd.

worden. Deze middelen waren de volgende : i.*> dat de Ka-
tholyken den Koning verlof zouden vragen , om acht hon-
derd man, met vuerroers gewapend, te hunner beveiliging

in soldy te mogen aennemen; 2.** dat men heimelyk, door
verstandhouding met de Burgemeesters, manschappen en
wapens binnen Antwerpen ingelegerd zoude krygen ; 3.° dat

men de S. Jorispoort, of zoo mogelyk al de poorten, in bezit

moest zien te krygen , om het krygsvolk intelaten; 4.° dat de
Katholyken zich zouden vervoegen by het Magistraet, ten

einde hetzelve by de Landvoogdes om hulp verzochte, of

zelve met hare lyfwacht overtekomen; ten ware zy zelven

voor het Magistraet betuigden, aenwyzing van eene an-

dere plaets van de Landvoogdes te zullen vragen , om er

God ongestoord te dienen, en zich binnen acht dagen der-

waerts te willen begeven.

Men meent, dat deze voorslagen oorspronkelyk van den

geheimen Raed der Landvoogdes zyn uitgegaen ; en de
bewoordingen, in welke zy vervat zyn, laten zulks genoeg-

zaem veronderstellen. Margareta antwoordde op het eerste

punt, dat, indien men de Katholyken acht honderd man-
nen op soldy liet nemen , de Gereformeerden voor hunne
veiligheid hetzelfde zouden vragen. Onder het tweede voor-

slag schreef zy in hare billyke bezorgdheid , dat indien zulks

uitlekte, er eene algemeene verwoesting zou op volgen. Met
dit antwoord verviel ook het derde voorslag. Het vierde zal

haer van te weinig belang geschenen hebben , om er iets by
aenteteekenen ; en trouwens, het was op zyn best eene

ongerymdheid uit door schrik beroerde hersens geteeld-

Dat er nu van alle deze voorslagen niets geworden isi

behoeft ons, by den verderen loop der gebeurtenissen niet
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te verwonderen. Anders is bel gelegen met een vyfde punt *

dat als toevoegsel op de vier voorslagen wordt gelezen. Er

wordt daer namelyk gezeid, dat, om tegen de beroerte raed

te vinden, het goed zou wezen de rollen van de consistoriën

der Calvinisten en Lutheranen te hebben ; dat dit gemakke-

lyk is, want dat zy dagelyks in een klein kamertje, aen den

ingang hunner tempels, de capilulatiën en conventiëu , met

den Prins van Oranje gesloten, kwamen teekenen.

Hierop volgt, als tweede gedeelte, eene lyst van per-

soonen, die als rooms-, calvyns- of luthersgezind bekend

stonden, met alle innerlyke blyken van te strekken ter

aenduiding van diegenen, welke zich by de jongste beroerten

door denkwyze of gedrag hadden onderscheiden, en op

welke de overheid verder een gunstig of ongunstig oog had

te slaen. Ea zonderen wy de weinige Roomschen, die er

genoemd worden , af, dan mag zy te regt eene lyst van

verdachte en vogelvryverklaerde lieden heeten.

Onder velerlei betrekkingen is dus deze uaemlyst van

groot belang, vooral wanneer men dezelve met de nota ia

verband stelt. Zoo gelezen, verkrygt iedere kleine trek

daerin leven. Het is of men zich in Antwerpen zelve bevond

«

te midden van de billyke bezorgdheid der Wethouderen en

der Katholyken voor hervatting van den pas gekeerden

aenslag. Kerken en kloosters zyn gesloten; de eerdienst

staet by Roomschen en Onroomschen stil ; geen klokgelui

roept de geloovigen tot het gebed. Slechts aen de kerk-

deuren der Gereformeerden heerscht beweging ; want men

stroomt derwaerts, om het met Oranje gesloten verdrag

van 15." Maert te bekrachtigen, waerby dat van September

1566 wordt vernieuwd, met byvoeging van zoodanige
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verklaringen en beloften , als de Prins ter voorkoming
van verder gevaer billyk mogt eischen.

Het belang dezer lyst ligt dan ook vooreerst in de namen
en betrekkingen der persoonen. Wy zien er toch uit, dat
het Magistraet nog meerendeels uit Roomschen bestond . of
althans in het openbaer zich aen de roomsche zyde hield

;

dat de gezamentlyke Gereformeerden eenen grooten steun
vonden in Oranje en vele Edelen ; dat zy een ingerigl kerk-
bestuer bezaten, niet onbemiddeld waren, onderscheidene
predikanten en onderwyzers voor de jeugd hadden. De
Calvinisten bezaten zelfs een gesticht voor hunne wees-
kinderen

, of althans eenig fonds voor deszelfs oprigting
Van de Lutheranen blykt dit wel niet; maer, wanneer men
aen het einde der lyst leest : De Belar, maitre d'escolle, qui
fut dode en hebrieu, komt onwillekeurig de vraeg voor, of
die sekte hier niet reeds een gymnasium of kollegie zou
hebben gehad, gelyk in 1580-1585, toen Lubertus Florinus
aen het hoofd daervan stond.

In de tweede plaets blykt uit de bewuste lyst , dat de
Engelschen en Franschen meest tot de Calvinisten ; de
Duitschers, Oosterlingen en byna het derde gedeelte der
inwooners tot de Lutheranen behoorden; gelyk het ook
opmerkelyk is, dat onder de Calvinisten spaensche en
italiaensche, onder de Lutheranen daerentegen byna geene
dan duitsche en nederlandsche namen voorkomen. Dit
verschynsel is een nieuw bewys, hoezeer de fransche invloed
op de ontwikkeling van het karakter der Hervorming te

Antwerpen heeft medegewerkt. Die Hervorming, zoo als

men uit de geschiedenis der Saksische Augustyners heeft

gezien, was oorspronkelyk Luthersch. Vyftig jaer later, en
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alhoewel de Lutheranen hier nog zoo lalryk waren , dat zy

het derde gedeelte der inwooners vormden, waren de Cal-

vinisten echter in inagt en talrykheid derwyze aengegroeid,

dat zy de gansche stad in vreeze hielden.

Slaen wy dat gedeelte van de lyst gade, dat de Calvinisten

vermeldt, zoo treffen wy eene menigte namen van man-

nen aen, die later door den Raed van Beroerten werden

ingedaegd, en, zoo zy gegrepen werden, om hals kwamen.

Als tot deze sekte behoorende ontmoet men Cornelis en

Karel van Bombergen, oversten van het Consistorie; de

boekdrukkers Christoffel Plantyn en Willem Sylvius; Jan

Rubens, vader van den beroemden schilder; Hendrik

van der Meeren, zoon des stichters van het Maegdenhuis;

Robert van Asten, kapelmeester van O. L. Vrouwe; schier

de gansche Doornykstraet en de meesten der Ambachten ,

die zich dan ook het hevigste tegen den intogt van vreemd

krygsvolk verzet hadden.

De naemlyst der Lutheranen beslaet nauwelyks een derde

gedeelte van den omvang dien die der Calvinisten heeft.

Misschien komt dit daerby, dat, de Lutheranen niet tot de

oproermakers behoorende, de hooge overheid veel minder

belang moest stellen in het kennen van hunne namen

,

dan wel van die der Calvinisten. Daerenboven was de luther-

sche gemeente , ofschoon byna het derde gedeelte der burgers

bevattende, toch zoo tairyk niet als degene der Calvinisten,

die door nieuwen toevloed van fransche Hugenooten, en door

het overkomen van geloofsgenooten uit Gent , Brugge

,

Audenaerde, Doornyk, Valencyn, Kameryk enz. dagelyks

aenwies, terwyl de eerste hare meeste vorderingen reeds

yzn over lang gemaekt had.
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Wat daervan zy
. onder de opgeleekende Lutheranen

,

of,zoozydaer heeten. Martinisten, bemerken wy Antheunis
van Stralen, Heer van Merxem;den Pensionaris Wesembeeck
en verscheidene Wethouderen ; Karel Cocquiel en Jan
Dellafaille, voorheen Aelmoezeniers ; Christoffel Pruynen,
ontvanger der fortificatiekas , en zyue kinderen, allen zeer
ryk

;
eindelyk byna al de suikerbakkers der stad ; welk

laetsle zonderling mag heeten, zynde hetzelfde verschyn-
sel ook in later dagen te Amsterdam, Rotterdam en
Dortrecht opgemerkt geweest.

De lyst behelst voorts eene byzondere rubriek voor de
Geuzen

,
die de sektarissen der stad Antwerpen begunstigden.

Deze waren baerblykelyk de mannen, die achter de schermen
zaten; lieden met ruim rekkelyk geweten , die tot alle en tot

geene sekte behoorden; politieke vossen, die gereed stonden
de kastanjes oplepeuzelen , welke anderen uit het vuer
zouden halen, en hun fortuin in troebel water zochten te

visschen. Aen hun hoofd vindt men de sluwe Prins van
Oranje; nochtans wordt hy met zyne echtgenoote en broeder
ook onder de Lutheranen geteld.

Wat nu de lyst in haer geheel aengaet, men houdt ze voor
een gansch afzonderlyk stuk , dat tot de nota over den
toestand der stad als bylage heeft gegolden, en by deszelfs

blykbare onvolledigheid juist aenleiding zal hebben gegeven
tot den wensch, om de rollen der Consistoriën magtig te

worden. Schultz Jacobi houdt dan ook te regt die lyst voor
eene samenstelling uit de berigten van onderscheidene
spionnen

, ten deele Walen , ten deele Duitschers. Van daer
dat mengsel van fransch en duitsch in dezelve; van daer dat
onbesliste van de party tot welke sommigen behoorden

;

DEEL rV.
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van daer die gedurige onnauwkeurigheid en misstelling in

de opgegeven namen ; van daer die onbekendheid met den

naem van sommige persoonen, die naer woonplaets, be-

trekking of dragt zyn aengeduid; van daer eindelyk dat

opmerkelyk verschynsel , dat by de calvynsche predi-

kanten aengifte gedaen wordt, van de kerk waer zy

predikten; en by de hoogduitsche luthersche predikanten

daerentegen van den persoon of straet waer zy woonden

;

terwyl van al de nederduitsche luthersche predikanten

,

die met goedkeuring der overheid wettig beroepen waren ,

geen enkele wordt opgegeven. Meer zullen wy omtrent

deze lyst van verdachten hier niet zeggen.

Ondertusschen had het Magistraet ambtelyk kennis ge-

kregen van het voorstel der Landvoogdes, betrekkelyk het

aennemen van krygsvolk. Dit voorstel behaegde in geenen

deele aen de meerderheid onzer Wethouderen ; wel waren

zy overtuigd, dat de rust in de stad niets minder dan

verzekerd was; maer het voorgestelde middel wilden zy

slechts in geval van uiterste noodzakelykheid aenwenden.

Het oogenblik daertoe scheen hun nog niet gekomen ;

en dierhalve schreven zy den 22." Maert aen Margareta, om
Hare Hoogheid te verzoeken de predikatiën en de uit-

oefening van alle hervormde eerdienst te verbieden,

overeenkomstig een dekreet van den Raed van Braband.

Tevens vroegen zy de afkondiging eener algemeene kwyt-

schelding , van welke de kerkdieven en baenstroopers alleen

moesten uitgezonderd blyven ; doch van een vreemd gar-

nizoen in de stad wilden zy niet hooren; zelfs eischten zy,

lot geruststelling der inwooners, de belofte, dat er geen

troepen herwaerts zouden worden gezonden (1).

(I) Aldus had hy den 2.» February des origen jaers hel Verbond der
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Deze brief werd naer Brussel gezonden buiten de wete

van den Prins van Oranje, hetwelk zou bewyzen, dat men

hier den Zwyger begon te mistrouwen ; en niet zonder

reden : want het gedrag dezer personaedje was onder vele

opzigten dubbelzinnig en raedselachtig geweest (1). Zyue

staetkunde was geheel op vooruitzigt gebouwd ; hy liet den

grooten hoop maer begaen, en mooide zich niet verder

met de beroerten, dan voor zooverre hy niet beklad werd.

Dit was zeer slim, maer niet moedig gehandeld; ook

volgde er uit, dat de Roomschen en Onroomscheu voor

den Prins zoo zeer niet meer ingenomen waren.

Het antwoord der Landvoogdes op het schryven van ons

Magistraet, werd den 25.° Maert ontvangen. Margareta

willigde niets in van hetgeen onze Wethouderen verzocht

hadden. Zy beweerde namelyk brieven van den Koning te

hebben ontvangen, waerby haer verboden werd eenig

contract of verdrag met de opstandelingen van eenige hoe-

genaemde stad goedtekeuren ; en dat men, om 's Konings

toorn te ontgaen, zich mogt bereiden tot het ontvangen

van het krygsvolk, hetwelk zy vast voornemens was

herwaerts te zenden (2).

Men was toen in de Goede Week, als de Graef van

Hoogstraten alleen uit Brussel aenkwam, en op Paeschdag

met de Wethouderen, onder de hoogmisse in O. L. Vrouwe-

kerk ten offer ging. De afwezigheid van Oranje werd

Edelen niet mede geieekend. Het is waer, dat hy in zyne verantwoording
zeide, dat het verbond buiten zyne kennis of toestemming opgerigt was;
maer dit is zoo weinig waerschynlyk , als zyne schroomvallige omzig-
ligheid zeker is. (Zie Wagenaar, Faderl. Historie, VI.» Deel, bladz. 126).

(i) Bor, Ncderlandtsche Oorlogen, l.« Deel, bladz. H5.
(2) Idem, ibidem.
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hierby algemeen opgemerkt, tot niet geringe ergernis der

Katholyken. Doch van eene andere zyde verzuimden de

Gereformeerden hun Nachtmael uittereiken, alhoewel zy

nog altoos even sterk bleven prediken.

Dezaek was, dat, ondanks den afkeer van het Magis-

trael , om krygsvolk in de stad toetelaten , de aenkomst

van hetzelve dagelyks waerschynlyker werd. De Calvinisten

waren dan ook door neerslagtigheid bekropen ; zooverre

dat hunne hoofdleiders , zoo als Herman Modet, Fernando

Borunio, Jacob Hertsin, Jan van der Noot en anderen, die

in de laetste beroerten waren gewikkeld geweest, de stads-

poort openbrekende, het Steen oploopende, en op de

Meir den boer spelende, van dan af heimelyk begonnen

wegtetrekken. Deze waren de voorzigtigsten ; want men_

zeide opentlyk , dat de Landvoogdes de rebellen van Ant-

werpen zeer haest zoude komen straffen (1).

Velen dezer vlugtelingen weken naer ;Engeland. Reeds

eenigen tyd voor den aenslag van Tholouse, onderhielden

onze Calvinisten eene zeer drukke briefwisseling met Wil-

liam Cecil en Thomas Gresham, ministers of agenten der

Koningin Elisabeth alhier. Marco Perez en Karel van

Hombergen, beiden oversten van het Consistorie, waren met

deze briefwisseling gelast , en drongen er op aen , dat de

engelsche agenten den waren toestand der zaken in

de Nederlanden aen de Koningin zouden voor oogen leg-

gen. Zy betoogden, dat de Gereformeerde Kerk in Harer

Majesteits oogen niet verantwoordelyk kon zyn voor de

wanbedryven van sommige harer leden ; zy drukten de hoop

(i) Antwerpsch Chronykje, bladz. 136 en 138.

h

I
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uit , dat Elisabeth ten hunnen voordeele zou tusschen-

komen, om het verderf, hetwelk die Kerk bedreigde, afte-

weren; zy vertrouwden dat de Koningin den spaenschen

Koning zoude bewegen , hunne redenmatige verzoekschrif-

ten, van welke zy haer een afschrift zouden, intewilligen.

Eenige weken later kwam Perez by Thomas Gresham en

vernam naer het antwoord op de brieven van het Consisto-

rie. De Engelschman liet hem hetzelve lezen ; maer het moet

den Calvinist weinig bevallen hebben ; want hy vroeg

dadelyk of hy en zyne vrienden naer Engeland mogten gaen,

om daer in rust en veiligheid te leven ; waerop Gresham

bevestigende antwoordde, daerby voegende dat er reeds

velen om der godsdienst wille derwaerts waren geweken.

Na de slagting en verdelging der Vossenstaerten te Austru-

weel , en nog meer na het uitbranden van het oproer op de

Meir, oordeelde Perez alles verloren, en dat het hoog tyd

was zich in veiligheid te stellen. Men leest in de brieven

van Gresham, dat de Portugees reeds den 29.° Maert naer

Breda was vertrokken ; vervolgens moet hy naer Enge-

land of naer Duitschland zyn geweken.

Gresham heeft ook ergens aengeteekend, dat de gere-

formeerde en protestantsche bevolking te Antwerpen in

1567 uit meer dan veertig duizend persoonen bestond, die

liever wilden sterven, dan het Woord Gods, dat is de

predikatiën , tot stilzwygen te laten brengen. Dit moet

nochtans niet naer de letter worden opgenomen : de meeste

hoop was niet gezind lyf en goed te wagen : hy was meer

tot landverhuizing gestemd; deze volgde dan ook al spoe-

dig, zoo als men hierboven heeft gezien.

Het Magistraet echter, nog verhopende van vreemd

li:
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garnizueii vry Ie blyven, schreef den 5.° April aen Maigarela,

om liaer te vertoonen , dat de Stad nimmer had opgehou-

den aen den Koning gelrouw te blyven, weshalve men
haereen vreemd garnizoen mogt sparen ; want dat dit onder

andere ongelegenheden ten gevolge zou hebben de verwy-

deringder vreemde kooplieden, en de stremming van alle

handelszaken. Onze Wethouderen voegden er by, dat de

burgerwachten meestal arme ambachtslieden of menschen

zonder beroep waren, en dat het uit dien hoofde te vreezen

was, dat, indien men dezelve geheel of ten deele afdankle,

zy het getal der misnoegden zouden gaen vermeerderen

;

mitsgaders dat het indringen van een vreemd garnizoen

strydig was met het privilegie, ten jare 1422 door Hertog

Jan IV aen de stad verleend (I).

Deze redens waren gegrond , en desniettegenstaende

werden de Wethouderen gedwongen voor de eischen der

Landvoogdes ondertedoen. Verscheidene omstandigheden

bragten dit nooddwankelyk teweeg. Maestricht en Valencyn

waren in de magt van 's Konings leger gevallen. De heer

van Noircarmes was met zyn volk te Turnhout komen

liggen en bedreigde van daer Antwerpen. Er bleef dierhalve

aen de Stad niets overig, dan een redelyk verdrag te

bekomen. Hetzelve werd werkelyk den 7.° April te Brussel

gesloten, en bepaelde hoofdzakelyk de staking van alle

hervormde predikatiën , het herstel van de roomsch-

katholyke eerdienst, hel sluiten van al de hervormde

tempels, en het doen van eenen trouwen eed aen den

Koning, welken de Landvoogdes beloofde om genade en

(i) Bor, Nederlandtsche Oorlogen, 1/ Deel, bladz. 116.
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vergiffenis te smeeken voor al degenen die de nieuwe

godsdienstige begrippen waren aengekleefd geweest.

Oranje, wien alles wat er omging niet onbewust was, en

die de ligtvaerdigheid van het volk en den adel merkte ,

oordeelde het nu ook geraedzaem, zich insgelyks in veilig-

heid te stellen. Onder voorwendsel dat hy gewigtige zaken

in Duitschlaud te verrigten had, vertrok hy den iJ.° April

uit Antwerpen naer Breda, gevolgd van duizende menschen

die het onweer voor vast zagen opkomen ; en trouwens

,

men had de tyding ontvangen, dat Fernando Alvarez

van Toledo , Hertog van Alva , tot gouverneur-generael

der Nederlanden benoemd, en met tien duizend uitgele-

zen Spanjaerden in aenlogt was.

Margareta het inmiddels in zulker voege willende aen-

leggen, als werden de stadsprivilegiën door de landregering

niet geschonden , deed den 12.° April door den Breeden

Raed eene byvoegelyke conventie goedkeuren, waerby zy

gemagtigd werd , zooveel krygsvolk in de stad te brengen

als zy maer zou goedvinden. Dit was voor de nog gebleven

gereformeerde predikanten het sein, om op hunne beurt de

stad te ontruimen; maer eerst kwamen zy op het Stadhuis

hunne veronlwaerdiging lucht geven ; zy verweten aen het

Magistraet zyne ondankbaerheid, en voorspelden het onder

andere zware straffen, den inval der negen plagen van

Egypte, omdat het de verkondigers van het louter woord

Gods ongestoord liet verdryven.

De Overheid meende echter iets voor de luthersche

predikanten te moeten doen. Op hun verzoek werd hun

onder 's stads zegel een getuigschrift van hun ordelyk

beroep , wandeling en omgang afgeleverd , en daerby
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verklaerd, dat zy zicb hier niet anders gedragen hadden dan

in alle gehoorzaemheid jegens Magistraet en Overheid

;

met byvoeging, dat zy gemeld Magistraet met der daed

hadden bygestaen tegen degenen die de stad in groote

onrust en beroerte hadden gesteld. Voorzeker was zulke

getuigenis voor de Lutheranen zeer vereerend ; maer by de

regering van Philips II, kwam burgertrouw niet in aen-

merking, wanneer zy niet door roomsgezindheid gelou-

terd en vergezeld was.

Te rekenen van dien dag, 13.° April, was het met de open-

bare gereformeerde predikatiën gedaen, en alles kwam in de

stad op eenen anderen voet. Van de acht burgersvaendelen

werden er den 14.° reeds vier afgedankt, tot niet gering

misnoegen van het gemeen. Al de afgedankte manschappen

moesten ook hunne wapens inbrengen. Den 17.° werd ter

Sladspuije afgeroepen, dat al degenen die hadden deel

genomen in het plunderen der kerken , het oploopen van

het Steen, het samenrotten op de Meir en het opbouwen

der Calvinistische tempels , ten verantwoorde moesten

komen. Het spreekt van zelve, dat niemand belust was,

om zich gewillig in den muil van het ondier, de Inquisitie,

te komen werpen (l). Daerentegen begonnen eenigen der

gevlugte kooplieden , namelyk van degenen die tot de

roomsgezinde party behoorden hier terug te komen (2).

(1) Degenen die men in het vervolg kon gevangen krygen , onder-

vonden lot hunne schade dat eene verantwoording maer pro forma

geschiedde. Twee mannen, die den 21.» Juny 1566. gehangen werden,

badden van den verloren hoop deel gemaekt (Antw. Chron. bladz. 138).

Den 30.» July kreeg een smid de strop tot zyn verdiende loon ; want hy

had aen den beeldenstorm deel gonomen en eenen jongen in zynen

kelder doodgeslagen (Ibidem , bladz. 140).

(2) Van Meteren, Historie , II.« Boek ; Van Meerbeeck , Ckronyke, ad

A."; Diercxsens, Antverpia, ad A.™; Antw. Chron., bladz. 129 en 13f.
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Het vreemde krygsvolk, over hetwelk reeds zoo veel en
zoo lang gesproken was geweest , deed hier eindelyk den
26.» April zynen intogt. Het bestond uit acht vaendelen

Walen, onder aenvoering der Graven van Mansfeldt. Zy
waren zeer wel uitgerust, en rukten de stad binnen met
slaende trom, vliegende vaendels en brandende lonten. Met
hen bevond zich Spelleken , de geduchte Roó Roede,
wiens tegenwoordigheid alhier reeds den volgenden dag
gekenmerkt werd door de aenhouding van twee karels,

een van welke op de Groote Markt door de wacht had
willen dringen

, terwyl de andere in de Kammerstraet alarm
had geblazen. Beide deze ongelukkigen moesten hunne
roekeloosheid met den dood boeten ; en met hen werden
nog drie Walen, die hunne vaendels verlaten hadden,
opgehangen; maer een vierde, die hetzelfde lot moest
ondergaen, werd van de galg verbeden (1).

Die Walen waren meerendeels tucht- en teugellooze boe-

ven
, wier ongebondenheid zoowel bekend was , dat men ze

slechts door schrik in bedwang kon houden. Van de
moedwilligheid

, welke zy by de Terziekelingen pleegden

,

hebben wy bereids gewag gemaekt (2) ; ook de overlast

,

welken zy de burgery aendeden, verwekte eindelyk zoo

luide klagten, dat er den 10.° Mei voor dit geboefte eene

byzondere galg op den Oever werd opgerigt. Eenigen wer-
den onder dezelve gegeeseld en anderen er aen gehangen (3).

til

(1) Antwerpsch Chronykje, bladz. 431.

(2) Zie hierboven, bladzyde 229.

(3) Antwerpsch Chronykje, bladz. 133-139. Een dezer Walen ,

dieeene vrouw moedwillig doodgeschoten had, werd den 30.° Mei
onder die galg onthoofd. Hierby had schier een oploop plaets , omdat

DEEL IV. 52
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Ni"

De waelsche krygsbenden waren, om zoo te zeggen,

maer de voorhoede der Landvoogdes, wier komst insge-

lyks was aengekondigd. Werkelyk deed Hare Hoogheid

hier den 28." April, 's morgens, hare intrede, den dag

zelf der eerste ambtsverrigtingen van Spelleken : welkeen

wreed contrast! Zy was vergezeld van den Hertog van

Aerschot , de graven van Egmont en Berlaimont , vyf hon-

derd paerden en hare hertsiers of schutters, « al aen

» hebbende swerte morlions (helmkens), swerte pluymen

ende swerte rocken. » Deze akelige stoet, die by voor-

raed over onze stad den rouw scheen te dragen , begaf zich

eerst naer de hoofdkerk, alwaer de Hertogin door de

geestelykheid ontvangen werd. Na het zingen van een

Te Deum^ « in nieuwe musiecke gemaeckt door Monsieur

» Gheert van Turnhout, sanckmeester deser kercke, »

werd Margareta door den ioenmaligen Choordeken Roge-

rius de Tassis en het gansche Kapittel verwelkomd : ver-

volgens trok zy naer het Prinsenhof.

Het verblyf der Hertogin te dezer stede was van langer

duer dan de Calvinisten wel gewenscht hadden. De Land-

voogdes besteedde al den tyd van haer verblyf aen hel

herstellen der roomsche eerdienst, in derzelver vorigen

luister, en ging daerby met raed en daed te werk. De

welsprekende Bisschop van Atrecht Franciscus Richardol

,

predikte verscheiden mael voor Hare Hoogheid in de fran-

sche tael, nu eens in S. Michiels, dan eens in de groote kerk.

de misdadiger, niet willende stil liggen, wei vier of vyf houwen ontving,

eer hem het hoofd afviel. Zyne makkers waren hierover zoo verbitterd,

dat zy den scherpregter meenden te overloopen , maer de Hoplieden

stilden de opschudding.
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De Aertsbisschop van Kameryk Maximilianus de Bergis, en

zyn SufTragaen Martinus Cuperus, waren schier dagelyks

bezig met de eene of andere kerk te herwyden. Het Kapit-

tel onderging de hervorming door het dekreet des Conci-

liums van Trente bepaeld. Ten dien einde verscheen er op

Vrydag, 27.° Juny, in O. L. Vrouwekerk de meergemelde

Aertsbisschop , vergezeld van twee kommissarissen Fran-

ciscus Richardot en Laurentius Metzius; van de kerk ging

hy naer het Kapittelhuis, alwaer hy het hervormings dekreet

en zyne kommissie als overste des Kapittels toonde. Hoe dit

bezoek afliep, en wat daerby verder verhandeld werd,

hebben wy niet aengeteekend gevonden (1),

De bereglingen met waslicht en belklepping gingen we-

derom langs de straten ; de sedert den beeldenstorm

gestaekte processiën werden hernomen^ en de Hertogin

schiep behagen dezejve met hare hovelingen en staet-

juflers te volgen. Byzonder opmerkelyk was onder deze

betrekking de H. Sakraments-processie , welke op 29.°

Mei, door den Aertsbisschop van Kameryk gehouden

werd. Behalve het Hof, het Magistraet, hel Kapittel,

de Kloosterorden, Gilden en Ambachten, waren er vier

duizend burgers met brandende flambouwen by. Al de

straten waren versierd , en de Walen stonden met gevelde

bussen en spiezen op de Meir. Wel is waer, dat er een

soort van zedelyken dwang was aengewend geweest, om
den godsdienstigen omgang allen luister bytezetten; « vvanl

» het was gepubliceert , dat elck licht besorghen soude

i

'k

{i) Jntwerpsdi Chr., bladz. 142, nieuwe uitgave; Diercxsens,

Antverpia, Tom. V, pag. 63.
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» ende naer syn machte draghen (I) ; b en het spreekt van

zelve, dat al wien het aenging zich beyverde aen deze publi-

catie te gehoorzamen, om niet voor ketter te worden

uitgekreten en in de handen van Spelleken te vallen.

Deze stond overigens met geene ledige handen ; tegen de

Gereformeerden, die het gewaegd hadden hier te blyven,

werden scherpe vervolgingen ingespannen. Wanneer het

aen voorwendsels scheen te falen , werden er door de

policie verzonnen; en Van Meteren beschuldigt deze, bui-

ten de stad op het Galgeveld, een kruisbeeld te hebben

omgesmeten, ten einde een voorwendsel voor die vervol-

gingen te hebben. Dit kan echter een logentje zyn , door

partydigheid verzonnen; want de voorwendsels, had men

in ruime mate. Ook werden vele persoonen gevat, en

vervolgens gehangen , onthoofd of verbrand ; de kinderen

dezer ongelukkigen werden herdoopt , op grond , dat

het doopsel » door de ketters toegediend , geen kracht

had. De onderscheidene kerken der Calvinisten en Luthe-

ranen werden den Walen geschonken , verkocht en afge-

broken. De Vleeschhouwers van Borgerhout , die van

de ronde kerk gaerne eene Yleeschhal zouden gemaekt

hebben, boden te vergeefs voor dit gebouw eene aen-

merkelyke som gelds : het Hof besloten hebbende alle

sporen der Reformatie te Antwerpen uittewisschen , wei-

gerde dit aenbod te aenvaerden (2).

Byzonder werden er vlytige navorschingen gedaen om

(i) Antwerpsch Chronykje, bladz. 132-120.

(2) Antw. Chron., bladz. 132-133. Graef Karel van Mansfeldt kocht

eenen dezer tempels, namelyk dien der Lutheranen in den Reigersgang,

op de Paerdenmarkt, en betaelde denzelven 1500 gulden.
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de daders en aenleiders van den beeldenstorm te ontdekken.

By deze gelegenheid kwam men op het spoor van zekeren

Jan Onghenade die met zynen broeder Lieven, te Gent

vele kwade feiten bedreven , en daer aen den beeldenstorm

een werkelyk deel genomen had. Reeds van den 30."

Augusty had het Magistraet dier stad aen onze Wethou-
deren geschreven, om hen die twee karels, benevens Peeter

Ball en Antheunis van der Muelene, « in faveur van justicie

» in vanghenisse te recommanderen. » De brief, waervan

de minute nog in het archief van Gent aenwezig is, was

geteekend door Hembyse, die later zelf by de Gentsche

beroerten de hoofdrol moest spelen. Van de vier aengewe-

zen persoonen ontdekte men slechts Jan Onghenade, die,

den 21.° Mei gevat zynde, op de pynbank werd gebragt.

Dit proces liep vry lang aen, slechts den 31.° July 1568,

werd de beschuldigde gevankelyk naer Gent gevoerd (1).

Vier dagen na deze aenhouding werd hier namens de

Landvoogdes een plakkaert onder dagteekening van 24.°

Mei afgekondigd, bepalende galgenstraf en verbeurdver-

klaring van goederen tegen al degenen die de geuzenpredi-

katiën zouden hebben bygewoond, of aen den beeldenstorm

zouden hebben deel genomen , en hardnekkige ketters

zouden blyven. De momboors werden aensprekelyk gesteld

voor hunne onderhoorige weezen , en de meesters voor

hunne dienstboden. Deze laetsten werden bedreigd met

geeseling en arbitrale correctie, indien zy hunne dwalingen

(1) Ph, De Kempenare, Flaemsche Kronyk, bl. 29 en 56. Den 5.»

July kwam hier ook uil Vriesland eene heude aen, op welke zich be-
vonden zeven gevangen vriesche edellieden , welke op Vilvorde werden
gestuerd {Antwerpsch Chronykje, bladz. 139).
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niet wilden afzweren. Doopingen , huwelyken , nachtmalen

en psalmzangen, volgens de nieuwe religie, werden insge-

lyks op doodstraf verboden. Den pastors werd bevolen

aenteekening te houden van de in hunne parochie ge-

schiedde doopen. Het doelwit van dezen maetregel was de

Protestanten te dwingen zich tot den katholyken doop aente-

bieden, of althans om hen tot eene openbare opkoming te

noodzaken. Alle vroedvrouwen moesten dan ook de geboorte

der kinderen binnen de vier-en-twintig uren na de verlos-

sing komen aengeven. Niemand mogt er meer school

houden, dan na door den Scholaster en twee heeren Wet-

houderen onderzocht te zyn geweest. Geene dan goedge-

keurde boeken raogten in de scholen gebruikt worden ; en

het onderwyzen van kettersche dwalingen kou by lyve en

goed gestraft worden. Hetzelfde werd bepaeld tegen de

drukkers, die verboden boeken zouden uitgeven. De

hoofden der Consistoriën , aenleiders van oproeren en bel-

hamels van sekten werden ter dood gedoemd , terwyl alle

apostaten , vagabonden en verloopen moniken met geeseling

en andere lyfstraffen moesten gekastyd worden (\),

Aldus werd de baen van wederwerking door de regering

ruiterlyk ingeslagen. Wel verre van jegens de sektarissen

eenige toegeeflykheid te toonen, wilde men ze geheel verplet-

teren en uilroeijen. De Lutheranen, die zooveel tot de hand-

having der openbare orde hadden bygedragen, en de Doops-

gezinden, die door hun getal zoo onbeduidend waren, dat

men ze op de lyst der verdachten vergeten had, wers

den met de Calvinisten onder dezelfde vogelvryverklaring

(I) Bor, !.• Deel. bladzyde 138. Antwerpsch Chronykje: bl. 135.

TIENDE HOOFDSTUK. 415 ):

begrepen. Hetgeen de voorzigtige Prins van Oranje voorspeld

had, verwezenlykte zich dagelyks, en de landverhuizing

wies op eene schrikbarende wyze aen. Tot niet geringe eere

der Landvoogdes Margareta moet hier echter bygevoegd

worden, dat zy alles gedaen had wat mogelyk was, om
de overkomst van den schrikinboezemende Hertog van Alva

te doen verhinderen ; hebbende zy den Koning verze-

kerd, dat al de provinciën onderworpen waren , weshalve

een leger of nutteloos of gevaerlyk zoude wezen. Maer

er werd naer haer niet geluisterd : Philips nam de za-

ken averegts op ; en , meenende dat de verbondene Edelen

de baldadigheden der beeldenstormers onder de hand

hadden aengemoedigd , had hy beslolen eene vreeselyke

wraek daerover te nemen.
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Geruchten van 's Konings aenstaende komst. — Alberik van Lodron en

lyn krygsvolk. — De Hertog van Alva , gouverneur-generael. —
Begin van bet spaensch scbrikbestuer. — Van Stralen aengebouden

— Edict tegen de volksverbuizing. — Opbouwing van het Kasteel.

— Zesde vergrooling van Antwerpen. — Korte beschryving der

Citadelle. — Vertrek van Margareta. — Bloedraed ingesteld. —
Menigvuldige indagingen. — Nachtelyke opligtingen. — Halsregting

van Egmont en Hoorn — Alva 's togt in Vriesland. — Overlast der

inkwartiering te Antwerpen. — Vergeefsche slrydpoogingen van

Oranje. — Geschillen met de Engelschen. — Tereglsielling van

Antheunis van Stralen. — Tafereel van Antwerpen onder Alva 's

bestuer.— Harde vervolgingen legen de Doopsgezinden. — Criminele

justicie van dien tyd.— Moord eens Pastors wreed gestraft. — Lyken

van onberegten. — Processién en Vastendagen. — Harde winter. —
Viering van Zon- en Heiligdagen. — Overstrenge policie. — Het

Schoolwezen en de Drukpers vervolgd. — De Itidex afgekondigd.

— De Tiende Penning geëischt.

De Landvoogdes Margareta had Antwerpen den 18.»

July 1567 verlaten, en was met de bargie naer Brussel

teruggereisd. Na haer vertrek begon zich het gerucht te

verspreiden, dat de Koning weldra uit Spanje herwaerts

zoude komen. De roomsgezinde schryver van het ArU-

werpsch Chronykje leekent deswege aen, dat er tegen het

einde van gemelde maend werd afgekondigd, dat al de

plakkaerten , namens de Landvoogdes sedert de maend Mei

uitgevaerdigd, tot 's Konings komst zouden opgeschorst

blyven , en dat al de uitgewekene sektarissen veilig konden

tenigkeeren; want dat hun tot dan toe geen leed zoude

!
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geschieden. Zoodanig rekende men op de reize van Phi-
lips, dat men den 15.» July te Antwerpen eene plegtige
processie hield, opdat Z. M. gezond en met goeden spoed
zou mogen overkomen. Ja, in het begin van Augusty wer-
den er zelfs onderscheidene vaertuigen, die reeds hunne
vracht hadden ingenomen , hier opgehouden en gedwongen
te ontladen, om tot behoef des Konings uitgerust te wor-
den; en werkelyk gingen er den 12.» dier maend vier

schoone meerschepen onder zeil, om in Zeeland Philips II

te gaen verbeiden. Was de Overheid hieromtrent kwalyk
onderrigt; wist zy maer al te wel dat de tyding valsch was,
en wilde zy aen de Gereformeerden eenen strik spannen,
doende hen in den waen eener bedriegelyke veiligheid

verkeeren? Dit laetste is zoo aenstootelyk , dat men het
niet durft veronderstellen. De onderscheidene toebereidsels

waervan wy komen te gewagen , laten vermoeden dat de reis

van Philips aenvankelyk besloten was; maerdaerna verdaegd
en eindelyk geheel opgegeven werd. Daerentegen bevestigde
zich de tyding, dat de Hertog van Alva reeds met twaelf
duizend Spanjaerden in aenlogt was, en dat de Nederlanden
van dezen gestrengen Landvoogd alles te duchten hadden.
Hel fiep ook niet lang aen, of het land werd door dit

krygsvolk overstroomd. Den U.° Augusty rukten te Ant-
werpen binnen twaelf vaendelen voetvolk , samen sterk
drie duizend en zes honderd mannen, onder de bevelen
van den Graef Alberik van Lodron. Deze troepen waren in

Duitschland geligt; zy werden in goede burgershuizen
geïnkwarlierd, betaelden eenieder, en verworven aldus eene
goede faem. Hun veldheer, die overigens het nut eener
goede krygslucht besefte, aerzelde niet diegenen zvner
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krygslieden te doen hangen, welke aen diefstal werden

pligtig bevonden ; een dezer bande hy naer Hongarije, om
tegen den Turk te dienen. De Walen daerentegen, welke de

stad te zelfder tyd hadden verlaten , bedreven in al de

dorpen, waer zy doortrokken veel moedwilligheden , vol-

gens de getuigenis welke Antheunis van Stralen daervan

geeft in eenen brief aen Prins Willem.

Onparlydigheidshalve moeten wy ondertusschen hier by-

voegen, dat deze Duitschers de krygstucht slechts in

zooverre naleefden, als zy betaeld werden, gelyk wy later

gelegenheid zullen hebben aentestippen. Bepalen wy ons

hier alleenlyk te doen opmerken , dat de gemeente weldra

begon te klagen over den last der inkwartiering van krygs-

volk , aen hetwelk men , buiten de levensmiddelen , ook

vuer en licht moest bezorgen. Wel is waer, men kon

zich van de militaire logementen vrykoopen, betalende

wekelyks vier, zes of zeven stuivers; maer ten gevolge der

nieuwe imposten, waren de geringe burgers buiten stael

dezen afkoop te betalen (1).

Acht dagen nadat Lodron van Antwerpen bezit had

genomen, den 22.° Augusty 1567, deed de Hertog van

Alva, in hoedanigheid van Gouverneur-Generael, te Brussel

zyne intrede, aen het hoofd van tien vaendelen Spanjaerden.

Ferdinand Alvarez van Toledo , Hertog van Alva , ridder

van het Gulden Vlies, en uit een zeer doorluchtig spaensch

geslacht gesproten, was als de bekwaemste krygsheer van

zynen tyd geacht. Met Keizer Karel had hy den zeetogt

(1) Groen van Prinsterer. Archives, T. II , pag. H4; Schiller, Hist.

du Soulev. des Pays-Bas, Liv. IV, Chap. V; Mtw. Chr., bl. 145 en 151.
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van Tunis gedaen, de veldtogten van Katalonië en Duitsch-
land bygewoond, en den bloedigen slag van Muhlberg
helpen winnen. De Keizer had hem met de opvoeding zyns
zoons belast

;
de kweekeling was den meester waerdig

Ware Alva in de Nederlanden gekomen, om de Land-
voogdes te ondersteunen, of eene vreedzame zending te
vervullen, werpende eenen sluijer over het verledene, en
nemende maetregels tegen de toekomst : geen twyfel of hy
had den Koning en de Kerk uitmuntende diensten bewe-
zen; maer hy werd gezonden om te straffen, om het oproer
door wapenkracht te dempen; en het is met deze wraek-
volle zending al te wel te vervullen , dat hy de zaek des
Konings en der Roomsche Kerk in de helft der Nederlanden
onwilliglyk hielp verguizen.

De nieuwe Landvoogd Nwas drager van eene schier
onbeperkte volmagt. De brieven desaengaende toonde hy
aen Margareta

,
die dadelyk begreep, dat men haer eenen

meester veeleer dan eenen steun en ambtgenoot had gezon-
den. De eerste dagen ,ia 's Hertogs komst liepen ondertus-
schen tamelykstil voorby; het openbaer vertrouwen scheen
zelfs te willen herleven; maer weldra begon het vogelvry-
verklaren en gevangennemen van eene menigte burgers
van allen staet en ouderdom.

Lodron was Alva 's schrikbestuer overigens in eeniger-
mate vooruitgelopen, doende reeds den 21.n Augusty eene
aenzienelyke som gelds uitloven , voor alwie de twee
kinderen van den ryken Marco Perez, dien wy op de lyst
der verdachten gezien hebben, zoude willen verraden (l)

:

(«) Ph.de Kempenare, Flnemsche Kronyk , bladz. 32.
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Oranje had zich tydig weggemaekt. Hy had de Graven

van Egmont en Hoorn gewaerschuwd ; maer deze, op hunne

vorige diensten en hun gewetensvolle inziglen berustende,

hadden 's Prinsen waerschuwing in den wind geslagen.

Zy werden den 9." September aengehouden. Van Stralen,

denzelfden dag naer Brussel reizende, werd in de Luitlia-

gen,eene myl van Antwerpen, op bevel van Al va , door

Lodron gevangen genomen. De schryver van hel Antwerpsch

Chronykje zegt, dat deze ongelukkige Burgemeester gevat

werd op eenen vrachtwagen , in welken hy zich verborgen

had , « gedreven door de vroegingen zyner consciencie. »

Maer van Stralen, die by het anlwerpsche volk zeer

bemind was, en ieders hoogachting genoot, zal van die

hem toegeschreven wroegingen wel niets geweten hebben,

daer hy genoegzame blyken gegeven heeft, dat, alhoewel

een vurig voorstander der vryheid van godsdienst, hy toch

een ordelievend man en trouwe onderdaen van Spanje was.

Trouwens, by de doorzoeking, welke denzelfden dag op

zyn kasteel te Merxem, en in zyn huis in het Kipdorp , by

de Roozenstraet , door hel duitsch krygsvolk gedaen werd,

kon men niets byzonders ontdekken. Al zyne goederen wer-

den echter verbeurd verklaerd, en, volgens dat de Ëngelsche

zaekgelastigde aen zyn roeester naer Londen schreef, werden

's Burgemeesters vrouw en huisgezin er uitgedreven. Zeven

jaer daerna mogt zyne echtgenoote, vrouw Mentia, haren

bruidschat uit de aengeslagen goederen uitwinnen (I). De

gevangene van Stralen werd eerst naer Lier gevoerd, en

(4) Histoire du Duc (TAlbe, Tom. II, pag. 250; Antwcrpsch Chro-
nykje, bladz. 142, 143 en 144.

1
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van daer den 25.° September naer Brussel, waer hy in het

slot Treurenberg werd gezet. Wy zullen straks zien hoe
het met hem is afgeloopen.

Nauwelyks waren de verdachte Edelen in verzekerde

bewaring genomen, of Alva stelde zyne nieuwe staelkunde
in het werk

, vernietigende al de toegeeflykheden der
Hertogin van Parma, vernieuwende de verordeningen van
het Concilium van Trente en de koninglyke plakkaerten

op het stuk van godsdienst. Daerna gebood hy eene lyst

optemaken van al de persoonen , die het Verbond der
Edelen hadden onderteekend, de ketters begunstigd, of
aen de wanorden deelgenon:en.

Deze maetregels hadden ten gevolge de landverhuizing

weder aentezetten. Meer dan honderd duizend menschen
verlieten hun vaderland , om op vreemden bodem de vry-

heid van godsdienst te zoeken, welke hun hier ontzegd
werd. Met oogmerk deze volksverhuizing te stutten, werd
er afgekondigd, dat niemand zich vervoorderen en zoude
het land te verlaten, wilde hy niet in verdenking vallen, en
aen lyf en goed gestraft worden. De voerlieden en schip-

pers werden tevens gewaerschuwd , niemands vlugt te

begunstigen. Dit verbod werd den 48." September door
Jan Schyf, Kanselier van Brabandj, bygestaen door Spel-

leken, afgekondigd (1).

(1) Antwerpsch Chronykje, bladz. 144. Onder de treffelyke familiëii
die toen uit Antwerpen viiigteden , behoorde ook degene van Bernoulli,
een in de jaerboeken der wis- en meetkunde bekende naem : zy week
eerst naer Holland en vervolgens naer Basel in Zwitserland. Uit eene
opneming, te Londen in den loop van het jaer 1567 op bevel van den
Bisschop gedaen

, bleek dat er van de 4851 vreemdelingen, welke in
die stad waren

, 5838 Nederlanders waren. De engelsche schryver.
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Thans zou ook zeker versterkingsplan , reeds van in

Keizer Karels tyden ontworpen, tot rypheid komen. Dit

ontwerp had belrekking tot het bouwen van een kasteel

te Antwerpen , waervan reeds tydens de vyfde vergrooling

was sprake geweest. Het viel in het plan der spaensclie

regering in de Nederlanden verscheidene sterkten aente-

leggen om de bevolkingen in toom te houden ; en onze

stad was aengewezen onder degene welke, als het meest

te vreezen zynde , hoogst noodig hadden door de vreemde

krygsmagt bestendig beteugeld te worden. Het bouwen

eener citadelle was dus in beginsel vastgesteld ; maer nu

bleef nog het punt te bepalen, waer men dezelve zoude

aenleggen. Hieromtrent werd eenigen tyd beraedslaegd ;

want het gold niet slechts een voordeelig standpunt uitte-

kiezen , maer ook de regering niet op te groote kosten te

jagen. Dit laetsle was eventwel maer een vraegstuk; wyl

men in den zin had , diegenen , welke men wilde verdruk-

ken, een deel der onkosten te doen dragen.

Vier punten, allen aen den Scheldekant, waren in kwes-

tie : de oude Burgt met de daervoor liggende Werf; Kroo-

nenburg en een gedeelte vanS.Michielsabtdy;deKattendyk,

buiten de Slykpoort ; eindelyk de grond op het Kiel buiten

de Kroonenburgpoort. Van de twee eerste ontwerpen werd,

als veel te kostbaer, ten gevolge van de menigvuldige

huizen, welke men zou hebben moeten innemen, aenvan-

kelyk afgezien. De derde plaets zou mogelyk de geschiktste

waeraen wy dit ontleenen, getuigt de dier gelegenheid, dat de handels-
grootheid van Engeland zich op de puinen dergene van Antwerpen
verhief (J. W. Burgon, Vol. II, pag. 243).
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zyn voorgekomen; want van daer, of liever uit het stand-
punt waer nu het Noordfort ligt, kon men den ingang der
haven bestryken

; maer men oordeelde den grond te laeg
en te onderhevig aen overstroomingen ; zoodat de sterkte
er tegen hooge vloeden onbeschut zou hebben gelegen

;

mitsgaders dat men ze door eene doorsteking der dyken
langs alle zyden zou hebben kunnen onder water zetten

;

waerdoor allen toevoer van mond- en krygsbehoeften langs
de landzyde kon afgesneden worden.

In hoeverre deze redenering met de regels der vesting-

bouwkunst overeenstemde, hebben wy niet te onderzoeken.
Genoeg zy het te weten , dat ook deze derde plaets werd
afgekeurd, en degene tusschen de Kroonenburgpoort en het
Kiel den voorkeur bekwam, na gehoord advies van den
markies Vitelli, den kolonel Serbelloni en den fortificatie-

meester Paciotto. Deze laetste leverde ook het plan, en
werd met het bestuer der werken belast (1).

Van den 15.° October 1567, begon men den grond
aftebakenen; op welken de vesting zou aengelegd worden.
Vermits zichaldaer vele molens, moestuinen en speelhoven

bevonden
, welke ten behoeve der sterkte moesten worden

(t) Deze Paciotio had een ongelukkig einde. In de Paeschweek des
jaers 1572, van Antwerpen naer Vlissingen gevaren zynde, en niet
wetende dat de Spanjaerden deze laetste siad ontruimd hadden , ont-
scheepte hy er zonder acbterdenken. Weldra door het grauw herkend -

zynde
, liep hy gevaer te worden doodgeslagen , als hy door de gewa-

pende magt bescbul en in de gevangenis gebragt werd. Daer werd hy
onderzocht, en drager bevonden van zeer strenge en wreede bevelen.
Paciotto oordeelde wel dat het met hem gedaen was , en bad zeer
ootmoedelyk om genade; maer op bevel van den kolonel Trelon werd
hy zonder vorm van proces opgehangen (Van Meteren, Historie
(Ier Nederlanden, V.« Boeck).
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ingeiioraen, verwekre zulks geen geringe klagten onder de
eigenaers, wier I)ezittingen zeer willekeurig geschat wer-
den. Aha, die persoonlyk in dezen vestingsbouw groot
belang stelde, kwam den 24." October zelf naer Antwerpen,
vergezeld van drie honderd lansiers te paerd en duizend
haekbusschiefers !e voet; al dit krygsvolk was in blauwe
kleeding, en de ruilery had blauwe vaentjesaen hare lansen.

De Hertog, die zyn intrek nam in het Prinsenhof, was
door Lodron met twee vaendelen Duitschers ingehaeid.

Den volgenden dag reden AIva en Lodron, vergezeld
van den Schoutet, den Ambtman en vele spaensche offi-

eieren, naer het Kiel, om den afgebakenden grond te

overschouwen. De werkzaemheden begonnen den 25.° Octo-
ber met vyf honderd gravers, nadat er van wege Lodron
was afgekondigd, dat niemand op Heiligdagen mogt
graven, op boete van drie stuivers; « item dat niemant
» daer mocht komen de gravers beletten, op verbeurlen

» van liet opperste cleet. » Het getal der gravers werd
trapsgewyze tot twee duizend vermeerderd; en om de
krakeelen te voorkomen , welke by wylen onder het werk-
volk oprezen, werd er den 20 « November voor heneene
splinternieuwe galg en eene kaek opgerigt (i).

Van eene andere zyde waren er vele quade roepen, wegens
de schade, welke de eignaers der ingenomen gronden
leden. Doch hierop werd het minst gelet, en al de wind-
molens, speelhuizen en hovenierswooningen op het Kiel,

(i) De eerste die er moest doorgaen, was een graver, die eenen zyner
makkers had doodgeslagen. Hy werd den 4.» Augusty 1568 op last van
den Provost Jacob Henxthoven gehangen (Antwerpsch CViron., bl. 171).
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binnen eenen omtrek van vyftien tot twintig duizend roeden
werden afgeworpen. Aen degenen die over deze gedwon^
gene onteigening te luide morden , maekte men diets
dat hun de gronden, welke moesten voortkomen van de
demping der grachten en de slooping der stadswallen, van
Kroonenburg- tot aen S. Jorispoort, in ruiling zouden
worden gegeven. Maer, hetzy dat daerby veel stoffen gesto-
len werden

,
hetzy dat er moedwillig eenige gebouwen

gesloopt waren, welke binnen den afgebakenden omtrek
met waren begrepen, Lodron deed de 21.'' November by
trommelslag uitroepen, dat niemand zich nog vervoorderen
zoude bydageofby nachte huizen of schuren aftebreken
op straf van de galg.

Den 12.° November begon men aftebreken den aloude
Kroonenburgtoren, van welken wy reeds elders omstandig
gesproken hebben; de keizerskroon, welke er op stond
werd er den ie.»» daerna afgehaeld ; en de muren deed men
den A- December vallen, by middel van het vuer, dat van
onder de schorsels uitbrandde. Men brak ook af een blok-
huis slaende aen den nieuwen watermolen by het gewezen
Karthuizersklooster, en voorts de gansche stadswal van de
Kroonenburg. tot aen S. Jorispoort; zoodat de stad aen
dien kant geheel open en voor aenvallen uit het Kasteel
bloot lag. Daer dit zoo niet kon blyven, zonder het grootste
gevaer voor de verdediging der stad , begon men den

'

20.'» January 1568, van de S. Jorispoort af tot aen het
Kasteel eene gracht voor de nieuwe stadswal te graven. Dit
was daer de zesde vergrooting van Antwerpen; by welke
gelegenheid ook de Beggynenpoort van den ingang der Beg-
gynenstraet verlegd werd naer de plaets waer zy zich thans

DEEL IV. «,
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bevindt, en waer weleer de kerk van het oud Beggynhofmoet
hebben geslaen, zoo als wy reeds hebben aengemerkt (4).

Natuerlyk vereischten al deze werken groote kosten,

welke aldra naer geld deden uitzien ; en dit zouden de door
inkwartiering en andere oorlogslasten zoo zeer gekwelde
burgers wederom opbrengen. Reeds van in October had
men eene belasting op de schouwen uitgedacht, en de
inwooners gedwongen één gulden voor elke schouw te

betalen; nochtans is het onzeker of dit schouwgeld , zoo het

hiet, voor den kasteelbouw bestemd was; immers kon deze

belasting niet veel opbrengen. Alva, die den 8.° November
met ons Magistraet een akkoord had getroffen , ter onder-

houding van zyn krygsvolk , zoo binnen de stad als op de
omliggende dorpen, had dan ook andere middelen in betoog.

Den 24." November van Brussel naer Antwerpen gekomen
zynde, eischte hy van den Raed vier tonnen gouds of vier

honderd duizend gulden. Om dit geld te vinden zoude men
gedurende tien jaren geheven hebben : 1.» den vyfden

penning op de huishuren; 2.« één stuiver op eiken haes,

kapuin, snep en ander wild; 3.° één stuiver op eiken pot

kleinen wyn ; 4.° vyf stuivers op elke ton bier ; en drie

stuivers op elk pond vleesch. Het was eene regte brand-

schatting , welke men de Wethouderen verzocht over de

stad te slaen, om er hun al het hatelyke van overtelaten.

De Breede Raed had echter moeds genoeg, om er niet

in toetestemmen ; maer door de bedreigingen van Alva

gepraemd, bewilligde hy eindelyk dat men zoude heflfen :

(1) Antwerpsch Chronyl^e, bladz. 132 ; MarshaU , Essai historique
et topographique

, pag. il\.
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i.° den honderdsten en den tienden penning van alle renten
en erfgoederen; 2." den twintigsten penning op de huizen
beneden de honderd gulden verhuerd; want van degene
boven die som, werd nog den tienden penning geëischt;
3.» den honderdsten penning der waerde van elk huis,
te betalen door de eigenaers. Verder werd de belasting
op het rund- en hamelenvleesch toegestaen, alsmede degenen
op het gevogelte, de wynen en bieren (1).

Na deze geldmiddelen verkregen te hebben, keerde Alva
den 29." November naer Brussel terug; en de werkzaem-
heden ter opbouwing van het Kasteel konden worden
voortgezet, met zooveel vlyt, dat het reeds in de lente des
volgenden jaers naer den stadskant voltrokken was; want
de eerste steen van de zuidelyke wallen werd maer den
22." Mei 1568 gelegd. Maer hierby dient aengemerkt, dat de
vesting op verre na die volmaektheid nog niet had bekomen,
welke alle vestingbouwkundigen er in bewonderen. Gelyk
tegenwoordig, vormde zy eenen regelmatigen vyfhoek; maer
in stede van die kunstmatige vervoeging van wallen,
bolwerken, grachten, ravelynen en halve manen , welke ons
Kasteel een van de sterkste van Europa maken, bestond
elk front slechts uit eenen langen middelwal van omtrent
honderd vademen, welke twee zeer kleine bolwerken aen

(1) Antwcrpsch ChTonyMe, bladz. 1*6-151 : J. Pauwels , iCorrtondtóe
'^^hrynngo van het Castocl van Antwerpen , bladz. 8 en 9. Dit laetste

11'!''^ ^eW^aem; bel verscheen in 1790, ter gelegenheid van het
bemagtigen der C.tadelle door de Patriotten. Het behelst eenige byzon-
derheden, welke men elders niet vindt. Pauwels, die er den verheven
prozastyl m betrachtte

, is daerin zeer ongelukkig geslaegd , en veelal
opgeblazen in uitdrukking; aen welk euvel ook de meeste schriften vandien tyd mank gaen.

i
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elkander verbond. Deze bolwerken hadden inwendig kleine

kazematten, waerschynlyk voor het grof geschut bestemd.
Volgens het toenmalig gebruik voerde ieder bolwerk eenen
naem

, welken hel tot in onze tyden heeft behouden. Aldus
noemde men bulvardo de Ernando, dat 't welk zich bevindt

naer de stadszyde, en nu n."^ i voert; n/ 2 was het bulvardo

de Toledo; n/ 3 het bulvardo de PacioUo; nJ 4 het bulvardo
de Alva; en n/ 5 het bulvardo del Duca. De oude gezich-

ten van het Kasteel vertoonen ons zyne steile muren
aenvankelyk zeer hoog, lot de borstweringen toe van
gehouwen steen; ja, zelfs de twee middelwallen Schelde-
waerls met drie, en de drie overige met twee plates-formes

ot pastillen versterkt, en van builen kunnende gezien wor-
den (i). Dit was eene fout, welke men later verbeterde,

waerschynlyk omtrent den jare i70i, toen er groote

herstellingen verrigl, en de kleine bolwerken door grootere

omringd werden. De zyden dezer laetsten zyn thans vyftig

vademen lang. In de flanken der kleine binnen-bolwerken
bevinden zich drie kazematten , elk van dertig voet lang,
en tien of twaelf voet breed. Deze kazematten zyn door

(1) DescripHon de la Citadelle et de la position militaire (TAnvers,
par J. W. T. ancien officier du génie. Bruxelles, 1833, page 3 et sui-
vantes. Peeter Vfirbist heeft in het jaer 1628 een zeer uitvoerig gezigt
der Stad en Kasteel op vier bladers uitgegeven. Over de Pastillen, die
ook op de groote kaert van Virgilius Bononiensis, op de stadswallen
slaen afgebeeld

, zie de aenteekening van Willems op de gemelde kaert,
in de Oude Topographie, bladz. 283. Den 28.» September 1337 zond de
engelscbe zaekgelasligde Clough aen zyn meester Gresham te Londen
eene grondteekening van het Kasteel, beschryvende hetzelve als vyf
groote bolwerken, van elkander gescheiden door muren van vyfhonderd
voet lengte (J. W. Burgon, Yol. II, pag. 243).
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sluipdeuren en gangen, niet alleen met elkander, maer ook
met den middelmuer in gemeenschap. Zy zyn bombvry; en,
in geval van beleg, kan het garnizoen er zich schuil houden!
Het water in de grachten is omtrent achttien voet diep, en
wordt by middel van eene sluis uit de Schelde op-' en
afgelaten. Een groote kisldam, voor den wal tusschen
de bolwerken d en 2, scheidt de stadsgrachten van degene
der Citadelle; en by laeg ty kan men deze laetste ge-
noegzaem doen droog loopen. De oppervlakte van het
Kasteel, de wallen niet medegerekend , kan omtrent twaelf
duizend vademen meten.

Daer wy hier geene verhandeling over den vestingbouw
schryven, zal de lezer met dit kortbondig bescheed over
onzen vermaerden vyfhoek volstaen. Wy zullen hier al-
leenlyk nog byvoegen, dat de eerste opbouwing veertien
tonnen gouds of veertien honderd duizend gulden heeft
verslonden; in welke som de Stad voor drie of vier tonnen
gouds heeft moeten bydragen. Toen het Kasteel in 1568
nog maer halfin staet was gesteld, deed Lodron den 26.»
April vyftig stukken geschut uit den Eeckhof halen en naer
de vesting voeren; alsmede het noodige buskruid, yzeren
en steenen ballen; al welken laetsten voorraed hy uit den
ouden Roodepoorttoren deed halen. Twee dagen daerna
deed hy nog al de ooglogsmunitie uit het nieuwe Stadhuis
aenvoeren. Zoo werd de Stad al spoedig ontwapend. Het
garnizoen werd samengesteld uit Spanjaerden en Duit-
schers

,
voor welke de burgery werd gedwongen veer-

tien honderd bedden te leveren. Weinige dagen daerna
werden er nog twee vaendelen Duitschers in gelegd, voor
welke de Oudkleerkoopers het beddegoed en den huisraed
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moesten inbrengen. Ook werd daer de spaensche krygsraed

gevestigd. De eerste mis werd er den 29.° April door een

spaensch predikant gelezen , en den 42.° Juny werd er

een kapelletje ingewyd (1).

De eerste Slotvoogd was de kolonel Serbelloni, en vervol-

gens Sancho d'Avila , die van den stand van tamboer tot

dezen graed was opgeklommen. Welken lastigen, gevaer-

lyken en kommerwekkenden buerman de Stad in dit

Kasteel moest vinden, omtrent welks sterkte en doel-

matigheid Scribanius, Bentivoglio, Beyerlinck, Surius,

Strada en Pauwels in magtspreuken gewedyverd hebben,

zal uit het vervolg dezer Geschiedenis blyken. Beschouwen

wy voor het oogenblik de verdere verrigtingen van Alva.

De aenhouding der Edelen had eene algemeene versla-

genheid onder het volk verwekt. Vrouw Margareta was er

uitermate over bedroefd ; en, wel voorziende welke noodlot-

tige gevolgen deze overstrenge handelwyze zoude hebben

,

vroeg zy oorlof om zich uit den lande te mogen verwyderen.

Haer verzoek werd door den Koning ingewilligd : Margareta

van Parma vertrok den 50.° December 1567 naer Italië.

Aldus bleef Alva uitsluitelyk meester van den toestand :

ook toefde hy niet aen de Nederlanders te toonen , op welke

vryze en door welke middelen hy hen meende te tuchtigen.

Zyn allereerste werk was het stichten eener buitengewoone

regtbank, genaemd de Raed van Beroerten j die van alle

staetsmisdaden moest kennis nemen. Deze regtbank , door

de Nederlanders te regt met de benaming van Bloedraed

(i) Jntwerpsch Chronykje, bladz. 146 on 162; Van Meteren , iïwtorte

der Nederlanden, II.« Boeck.
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geschandmerkt, werd door den Hertog zelven voorgezeten

,

of, in deszelfs afwezigheid, door den beruchten Don Juan
de Vargas. De andere raedsleden , een paer uitgezonderd,
waren belgische heeren en regtsgeleerden , wier verkleefd-

heid aen de spaensche regering genoegzaem gekend was;
maer sommigen, merkende welke bloedige rol men hen
meende te doen spelen, onthielden zich langzamerhand
de raedszittingen bytewoonen.

Den 24.° January 1568, werden voor dezen Bloedraed
ten verantwoorde geroepen de Prins van Oranje, de Graef
van Hoogstraten, de Markgraef van Bergen, de Graven
van Brederode, van Nassau, van Culenburg en andere
heeren. Ook gaf Alva aen de Burgemeesters en Schepenen
van Antwerpen bevel , zich wegens hun gedrag tydens de
jongste beroerten te komen regtvaerdigen , dat zy met
tamelyk goeden uitslag deden (1).

Deze indagingen duerden het gansche jaer 1568 door,
en werden hier ter stadspuije afgeroepen. Den 21.''February
werden er twee-en-vyftig zoo mannen als vrouwen ingeroe-

pen, om zich binnen drie weken te komen verantwoorden;

1
»'

^
(1) Diercxsens, Antverpia, ad A." 1568. Men zie de Sententien en

tndagmgefi van (en wegens) den Hertog van Alba, uitgesproken en
geslagen m zynen Bloedtraedt : mitsgaders die van hyzondere steden,
t^en verschelde zo Edellieden als voornaeme burgers en inwooners van
Hollandt, Zeelandt

, en andere provinciën, van denjaere 1567 tot 1572
Met authenthieke stukken

, uitgegeven door Jacob Marcus , Amsterdam^
1735, in-80. Die verzameling vervat slechts de indagingen en vonnissen
tegen persoenen der noordelyke gewesten uitgesproken te Brussel , te
s Hertogenbosch en andere steden. Degene die uit Antwerpen zyn
gedagteekend

,
gaen van 31." Augusty tot 10." November 1568 en zyn

ten getalle van zes-en -twiniig, vervattende banning en verbeurdver-
klanng van goederen jegens zes honderd zeventig persoenen.
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den i° Maert drie-en-derlig , en den 2i.°daerna dertig,

terwyl er zeventien uit Borgerhout gevankelyk werden

opgebragt. Onder de eersten behoorde de ryke Marco

Perez en zyne huisvrouw, de beide van Bomberghen,

meester Segher de stadsspeelman , en anderen , welke ons

reeds bekend zyn, als het voorgaende jaer op de lyst

der verdachten zynde ingeschreven geweest. De opspo-

ringen der spaensche policie strekten zich uit tot eene

menigte lieden, wier geheele misdaed bestond, zich met

de geuzery bemoeid te hebben, en tot deze behoorden

meer dan honderd vlugtelingen, die den 18.° Mei van

's Hofs wege werden ingedaegd (1).

Dat weinigen zich bekreunden deze indagingen te beant-

woorden, behoeft geen betoog; maer dan werd het de taek

van de Roó Roede Spelleken , om de wegblyvers te vatten

daer waer hy ze kon krygen; waerby hy doorgaens zeer

ruw te werk ging. Den 5." February, Donderdag 's nachts,

werden door hem acht burgers van hunne bedden gehaeld

,

en in den Engel, op het Zand, gevangen gehouden. Des-

gelyks deed hy Vrydag 's nachts met eenige Walen, welke

hy uit het Gasthuis haelde.

Dit was eene opentlyke inbreuk op de stadsvryheden

;

waerom het Magistraet te Brussel zyne klagten ging doen

by Alva. De Hertog, daer gehoor aen gevende, gebood, dat

de gevangenen naer het Steen gevoerd en voor onze Vier-

schaer te regt gesteld zouden worden.

Daerom echter werden de nachtelyke opligtingen niet

gestaekt ; wel ten tegendeele : in den nacht tusschen

(I) Antwerpseh Chronykje, bladz. 156, 157, 159 en 163.

f
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Vastenavond en Aschdag heeft de RoÓ Roede, ditmael
bygestaen door den Schoulet, hier vier-en-twintig burgers,
waeronder sommigen met hunne huisvrouwen, van hunne
bedden gehaeld. Deze persoonen waren betigt van mede-
pligtigheid in den beeldenstorm; en onder hen bevond zich
Willem Silvius, drukker des Konings. Ook den 15.° April
's nachts deed Spelleken by vele ingezetenen huiszoeking,
om eenen Kapitein te ontdekken, die, zoo men zeide,'

tegen den Koning volk had aengeworven.

Wel wilde het xMagistrael, door den goeden uitval zyner
eerste vertoogen bemoedigd, tegen deze herhaelde oplig-
tingen protesteren

; maer ditmael kwam het er schier met
schade af. Alva antwoordde namelyk aen onze afgevaer-
digden, dat het hem verwonderde, dat het Magistraet van
Antwerpen zoo stout was, als ketters te willen bescher-
men; dat hy onze Wethouderen vriendelyk verzocht, hem
voortaen met zulke dingen niet meer lastig te vallen,
wilden zy niet aen den lyve gestraft worden. Hy voegdJ
daerby, dat de Koning liever al zyne nederlandsche gewesten
ontvolkt zag, dan er een enkel ketter te laten woonen

;

welke woorden zoowel 's Hertogs wreeden aerd als de
blinde dweepzucht zyns meesters kenmerken. Ons Magis-
traet hield zich dan ook daermede voor goed gewaerschuwd
en zweeg voorzigtig (1).

Ondertusschen was de Prins van Oranje, wiens oudste
zoon, de graef van Buren, insgelyks was opgeligt en naer
Spanje gezonden

, om voor zynen vader tot gyzelaer te

(1) Bor, Nederlavdtsche Oorloghen, l.e Boeck , bladz. 150 ; Jnt-
werpsch thronykje, bladz. 154, 138 en 169.

DEEL rv. jjK
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dienen (i); de Prins van Oranje, zeggen wy, was in

zyne wykplaets niet werkeloos gebleven. Met hulp van

bet geld, hem door zyne vrienden uit Antwerpen, Hol-

land en Engeland beschikt, en gesterkt door den steun,

welken hy by de duitsche vorsten ontmoette, was het hem

gelukt een talryk leger te been te brengen; hetwelk daeren-

boven dagelyks door vele wakkere lieden uit de verschil-

lende nederlandsche gewesten werd vervoegd. Dit vestigde

aldra de aendacht eener achterdochtige overheid ; weshalve

er ook den 28." April 1568 te Antwerpen werd afgekondigd,

dat niemand zich vervorderen zoude andere Heeren te

dienen dan den Landvoogd, Hertog van Alva, noch tydingen

versieren of voortzeggen, op straffe van geeseling; want een

ieghelijck toen sanck gelijck hy gesint ende gebeckt was.

Ons plan brengt niet mede over Oranje's krygsverrig-

tingen uit te weiden. Bestatigen wy alleenlyk, dat 's Prinsen

leger in drie korpsen verdeeld was , welke den Spanjaerden

op drie verschillende punten zouden aenvallen. Een dezer

korpsen, aengevoerd door Graef Lodewyk van Nassau , won

den 24.° Mei op den Graef van Aremberg, den slag van

Heiligerlee, in Vriesland. Dit eerste voordeel der neder-

landsche opstandelingen , alhoewel de togt der twee andere

korpsen onverrigter zake was afgeloopen, baerde groot

(!) Deze jongeling, oud zestien jaer, studeerde by de Hooge School

van Leuven, en werd hier den lö-i^ February 1568 aen Lodron overge-

leverd. Den %,^ Maert werd de jeugdige Graef, onder bedekking van

eene sterke wacht, naer de Werf geleid, en daer ingescheept naer

Spanje, onder voorwendsel van er zyne studiën te gaen voltrekken.

Onze Ambtman vergezelde hem derwaerts. Waerlyk eene vreemde

wyze, om eenen student op de Hooge School van Salamanca te bestel-

len {ArUtoerpsch Chronyl^e, bladz. 156 en 158).
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opzien ; want deze neêrlaeg was een slecht begin voor de

spaensche wapens , en nog een slechter voorbeeld voor de

opstandelingen der andere gewesten; wel te verstaen uit

het oogpunt der regering beschouwd.

Daerom besloot Alva , zelf het bevel over zyne troepen

in Vriesland te nemen. Maer daer hy van eene andere

zyde vreesde, dat zyne afwezigheid door de sektarissen

der zuidelyke provinciën zoude kunnen te baet genomen

worden , om ergens oproer te stichten , vatte hy het wreede

voornemen op, hen door eenige met zynen barschen aerd

overeenstemmende strengheid te verschrikken. Het is alsdan

dat te Brussel het bloedig treurspel gespeeld werd , waerby

de Graven van Egmont en Hoorn het leven lieten, beiden

werden den 5." Juny op een schavot onthoofd.

Terwyl het gansche land over deze regterlyke moord in

rouw en droefheid lag gedompeld , toog Alva den 27.° Juny

met drie honderd ruiters naer Vriesland, en den 21.° July

verdelgde hy het leger van Lodewyk van Nassau te lem-

mingen, een dorp thans tot Hanover behoorende. Toen

deze uitslag te Antwerpen bekend was, mogt hier den

3.° Augusty niemand werken ; en al de winkels moesten

den ganschen morgend gesloten blyven, uit hoofde van

eene algemeene dankprocessie, ter viering van de te lem-

mingen bevochte zege gehouden , en door Lodron met zyne

edelen , vaendrigs en hoplieden gevolgd.

Alles was echter voor Alva niet afgedaen. De Prins van

Oranje, die met groote kosten en moeiten een ander leger

had byeen gekregen , bedreigde Braband met eenen inval.

De Hertog haestte zich dus uit Vriesland te Antwerpen

terug te komen , waer het garnizoen door verscheidene
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vaendelen Spanjaerden en Walen was versterkt geworden.

De eersten, meerendeels arme en berooide soldaten, waren

hier op verscheidene schepen uit Holland en Zeeland aen-

gekomen. Na hunne ontscheping werden zy gedeeltelyk

naer Berchem, Deurne, Borgerhout en Wilryck gezon-

den, en eenige dagen later op het Kasteel gelegd; de

anderen werden by de burgers geinkwartierd. Maer noch

de inlandsche noch de uitlandsche troepen waren by boer

noch burger welkom. In de stad, zoowel als op de omliggende

dorpen , kenmerkten zy zich door den ondragelyken over-

last, welken zy de ingezetenen aendeden; en, wat opmer-

kelyk is, de Walen overtroffen de Spanjaerden in balda-

digheden. Den 19." September bragten zy het zelfs zoo

verre, dat zy in hunne logementen koffers en kassen open-

sloegen, de burgers ten huize uitdreven, en derzelver

vrouwen, dochters en meissens verkrachteden. Daerby vielen

er dagelyks vele twisten tusschen de Spanjaerden en Walen

voor , en van beide zyden werden er velen gedood en

gekwetst; weshalve in de gemelde maend tot driemael toe

de trommel werd omgeslagen , en uitgeroepen , dat alle

gevechten verboden waren, op straf van stroppe la corde

of geeseling met een touw, welke hier werkelyk ettelyke

malen werd toegediend, terwyl ook verscheidene Walen

en Spanjaerden werden gehangen (1).

De goede burgers van Antwerpen, welke men den 21.»

September dwong eene processie bytewoonen , welke was

ingesteld om 's Hemels zegen over de koninglyke wapens

te doen nederdalen, zullen hem nog veel vuriger gebeden

(1) Antwerpsch Chronykje, bladz. 173-252 passim.
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hebben , om van het waelsche en spaensche geboefte

verlost ie worden; des te meer, daer Lodron, die eenieder

mistrouwde, eene nieuwe kwelling had verzonnen. Onder

voorwendsel dat er over Oranje's krygstogt te veel werd

gesproken, door de eenen met hoop, door de anderen met

vreeze, werd er een gebod gedaen, dat niemand eenig

nieuws van de legers van Alva en Oranje voortzeggen

mogte, op arbitrale correctie; ook werd er aen elke poort

een klerk gesteld, om de namen der in- en uitgaende

persoenen opteschryven.

De Zwyger zou gaerne slag geleverd hebben. Den 21.°

October had men hier zelfs de tyding ontvangen, dat hy

S. Truyen en Soutleeuw had bemagtigd , en in aentogt was

op Brussel ; weshalve tien vaendelen Walen en Spanjaerden

van hier in alleryl naer waelsch Braband op marsch gingen.

Daer er van eene andere zyde, eenige dagen te voren, vier

vaendelen Walen naer Breda waren gezonden, om de boeren

der Meijery te kastyden , wegens hunne weigering het

spaensche leger van graen te voorzien , was onze stad

genoegzaem zonder krygsvolk, en had men het zonderlinge

schouwspel, dat de heeren van het Magistraet zelven aen de

stadspoorten de wacht moesten houden. De plannen van

Oranje werden echter door Alva verydeld : deze verge-

noegde zich hem door gestadige marschen en tegenmarschen

aftematten, wetende dat zyn tegenstander, by mangel van

geld en leeftogt, weldra zou verpligt wezen zyne troepen

aftedanken. Dit gebeurde werkelyk; en de geheele onder-

neming des Prins verging in rook (1).

(1) Antwerpsch ChronyTge, passim. Of met deze onderneming in
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Het gevaei' voor de regering was dus aen dien kant ty-

delyk afgeweerd ; maer nu verwikkelden zich de inlandsche

beroerten met buitenlandsche geschillen. De troepen van

den Prins van Oranje waren grootendeels met het geld van

Engeland betaeld geweest; en de Koningin Elisabeth had

in de engelsche havens eenige spaensche schepen van het

geld omligt, hetwelk ter betaling van Philips krygsvolk

bestemd was. Hiertegen werden nu door Alva weêrwraek-

maetregels genomen. Te Antwerpen werden den 29." en

30." December, op bevel van den Graef van Lodron al de

stadspoorten gesloten gehouden. Het Engelsch Huis werd

door een vaendel soldaten bezet, de daer zich bevindende

goederen beschreven, en al de Engelschen, welke zich

destyds hier bevonden, werden er gevangen gehouden.

Allen gelukten echter den 27." Maert 1569 te ontsnappen,

ten gevolge der verzuimenis, gedoogzaemheid of omkoo-

ping van den Hopman der duitsche wacht , welke in

hunne plaets werd vastgeklist. Van dien tyd begonnen de

Engelschen hunnen handel met Duitschland langs Antwer-

pen naer Hamburg te verleggen, werwaerts achttien sche-

pen in zee staken. De spaensche regering poogde wel

zich daertegen te verzetten, en wilde ook den handel op

Hamburg verbieden ; maer moest het blyven nazien.

Zoodanig was de spanning, dat men eene wyle meende,

verband stond de ontdekking van zeker verraed en eedgespan, om de

vesting aen den Prins van Oranje te leveren , is ons niet gebleken.

Zooveel weten wy, dat den 12.«» November 1569, de Controleur der

atadeüe , een zeer ryk'man, onder betigting van zulk een verraed, voor

de sterkte werd onthoofd en daerna gevierendeeld ; het hoofd werd

boven S. Jorispoort uitgestoken , en de vier kwartieren werden aen

galgen gehangen {Ibidem, bladz. 201).

d
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dat er een openllyke oorlog lusschen Engeland en Spanje

zou uit ontstaen hebben ; en dat men vereclieidene vaen-

delen Duitschers van hier naer Vlissingen zond, om eenen

aenslag der Engelschen , die wel honderd kapers in zee

hadden, te verhoeden (1).

Middelerwyl had de Bloedraed zyne verrigtingen onver-

poosd voortgezet. Den 24.° September i568 geschiedde

te Vilvorde de halsregting van onzen Oud-burgemeester

Antheunis van Stralen. Het voornaemste bezwaer, dat

tegen dezen heer werd ingebragt, was dat hy te Merxem
een nieuwgezind kerkleeraer als pastor had gehouden, en

dat hy, tydens de beroerten, luitenant van den Prins van

Oranje was geweest. Intusschen was de Bloedraed eenig-

zins tot genade bewogen geworden, doordien er by het

proces vertoond en bewezen was, dat van Stralen aen

den Koning groote diensten had gedaen, eensdeels met
geld te vinden, om het duitsche krygsvolk in de fransche

oorlogen te betalen, en andersdeels om veel bygedragen te

hebben tot de bevryding der stad Antwerpen van eene

overrompeling door de Geuzen ; mitsgaders om den intogt

van vreemd krygsvolk te hebben gedoogd. Maer Alva had
zyne trouwanten Vargas en Spelleken uitdrukkelyke be-

velen gegeven ; en de edele van Stralen was door Philips

luitenant den dood toegezworen. Nadat men den onge-

lukkigen Burgemeester zoo wreedelyk had gepynigd, dat

hy zich niet kon overeind houden, werd hy naer het schavot

gevoerd, en, zittende in eenen zetel, door Hans Gilleyn, zoon

(1) Antwerpsch Chronykje, bladz. i82 , 186, 188, 490. Wageoaar,
Vaderlandsche Historie, VI.« Deel, bladz. 305.
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van den antwerpschen scherpregter, het hoofd afgeslagen.

Met van Stralen werden ook onthoofd Jan van Casem-

brood, heer van Backerzeele; een vriesch edelman, met

name Bouwema, en Alphonse de la Loi, sekretaris des

Graven van Hoorn (i).

Buiten deze vielen er in al de sleden der Nederlanden

duizende menschen aen de spaensche tiranny ten offer. Te

Antwerpen verliep byna geen week of men zag er eenigen

hangen, onthoofden of verbranden. Noch staet, noch ouder-

dom, noch geslacht werd daerby ontzien. Eenigen werden

maer geregt na ettelyke jaren in den kerker te hebben

gezucht, en, by de martelingen der pynbank, degenen van

eenen eindeloozen doodsangst te hebben doorgestaen. By

deze teregtstelling hadden de beulen de kunst de toepassing

der doodstraf door eigenaerdige uitvindingen aftewisselen.

Zoo had men Jan de Moe, timmerman, die den 22.° Maert

4572 wegens hem aengewreven kettery levende werd ver-

brand, met eene vys den mond toegevysd , om hem te

beletten gereformeerde Psalmen te zingen. Anderen sneed

men met hetzelfde oogmerk de tong uit. Sommigen werden

door byzondere genade eerst gewurgd , alvorens te worden

verbrand. By eene vrouw tot deze laetste straf verwezen

,

brak de strop tot tweemael toe, eer zy den geest gaf.

Ondanks deze wreede vervolgingen , bleven de Gerefor-

meerden nog steeds heimelyk hunne geloofsleer verkon-

digen. Zy predikten in kelders, op zolders, in afgezonderde

kamers, en zelfs op schepen niet verre van de stad; maer

(1) Bor, Nederl. oorlogen. Boek I, bladz. 179; Van Meieren, Hist.

dn Nederlanden, Boek III; Aniw. Chronykjc, bladz. 176.
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wee aen degenen welke men op heeterdaed kon betrappen :

voor hen was geen genade te verhopen I Den 6.° Augusty

1369 zouden er drie, wegens dit misdryf, worden ter dood

gebragt. Een dezer veroordeelden was een tachtigjarige

gryzaerd, die, op het vernemen van zyn doodvonnis van

schrik in onraagt was gevallen : de hooge jaren van dien

man zouden de beulen tot ontferming hebben mogen bewe-

gen ; maer neen : om het kort te maken , werd hy op het

Steen zelf in eene wynton verdronken. De twee andere

sektarissen werden naer de Groote Markt gevoerd, en daer

levende verbrand ; waerby echter eene beroerte ontstond

;

weshalve de soldaten met gevelde speren op het volk

aendrongen, dat in groote verwarring de vlugt nam.

Dit is de eenigste reis, gedurende Alva's vyfjarig be-

stuer, dat hier de roglspleging door eene opschudding

gestoord werd ; zoo doordringend was de schrik , welke

deze Landvoogd den volken inboezemde. Onze Welhou-

deren zelve dorsten niet meer kikken of mikken ; nochtans

schynen zy altoos te hebben gestand gehouden het privi-

legie, krachtens hetwelk de antwerpsche Poorters nergens

anders dan voor onze Vierschaer mogten te regt staen,

en daerom was Jeronymus Vrancx, oud-advokaet, die in een

boschje te Wyneghem de calvynsche leer gepredikt had,

den 15." Mei 1569 in den Breeden Raed onfpoorterd

opdat hy te Brussel zou kunnen gevonnist worden; wer-

waerts hy den 14." met veel anderen gestuerd werd.

De tydige afzwering van kettery kou den schuldige soms

redden. Zoo werden er in July 1570 acht-en-twintig

sektarissen, die op het Steen gevangen zaten, en hunne

geloofsbegrippen hadden afgezworen, in vryheid gesteld.
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Maer er waren ook andere gevallen en verzwarende om-

standigheden, welke alle redding onmogelyk maekten, al

stierf nien ook als een goed katholyk : de eenigsle gunst

welke den bekeerde wedervoer, was niet ten vure gedoemd

en in gewyde aerde begraven Ie worden. Een metsers-

baes, die ten zynen huize eene preek had laten houden,

levert ons daervan onder meer anderen een voorbeeld :

in Augusty 1571 ter dood veroordeeld, werd hy korts

daerna met de byl geregt, en op het Predikheerenkerk-

hof ter aerde besteld.

De verbeurdverklaring van goederen was het gewoone

gevolg der doodstraf. Ook de goederen der vlugtelingen

werden in beslag genomen en verkocht; eenige kommissa-

rissen hadden daertoe last gekregen, en deden hier in

Augusty 1568 vele goederen van uitgeweken sektarissen

verkoopen, onder voorwendsel dat de eigenaers zich aen

gekwetste majesteit hadden schuldig gemaekt. De vlugte-

lingen werden voor eeuwig uit 's Konings landen gebannen :

op 18.» November deszelfden jaers werd er hier eene lyst

van honderd vyftig zulke persoonen aengeplakt , op welke

deze strafbepaling van toepassing was.

Ondanks de digtgesloten en welbewaerde kerkers, on-

danks de zware boeijen en handblokken, gebeurde het

somwylen, dat hier en daer gevangenen ontsnapten. Hoe

gering ook derzelver getal was , het deed den beulen toch

hartelyk leed eenigen hunner slagtoffers uit hunne handen te

Eien ontsnappen; maer om diegenen te verschrikken, welke

zouden bewogen wezen hen te verbergen , was er den

16." September 1568 op doodstraffe verboden aen ontvlugte

gevangenen hulp of schuilplaets te verleenen. Jeronymus
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Vrancx was daegs te voren met zeventien zyner lotgenooten

te Brussel uil de gevangenis ontkomen en weggeraekt.

Het waren niet slechts de eigenlyk gezegde sektarissen,

die men vervolgde, maer ook de beeldenstormers en de

gewezen Vossenstaerten. Van deze laetsten ontmoet men

er, van October i567 tot in February 1569, acht, van welke

vyf gehangen, twee naer de galeijen gebannen, en een

(meester Antheunis de Schermere) onthoofd werd. Onder

de beeldenstormers, welke men van i567 tot 1571 hier kon

achterhalen, bevindt men er zeven, van welke twee tot den

brandstapel en vyf tot den strop verwezen werden. Onder

deze laetsten bevond zich een schipper, dien men beschul-

digde, de voornaemste aenleider te zyn geweest van degenen

die in Augusty des jaers 1566 het kruisbeeld in O. L.

Vrouwekerk hadden omverre getrokken.

Maer geenen werden met meer woede vervolgd dan de

Doopsgezinden. In het Antwerpsch Chronykje vindt men

van 1567 tot 1573 tot drie-en-zeslig persoonen opgeteld,

die wegens wederdooping werden ter dood gebragt; en

allen , ter uitzondering van drie of vier, welke door de byl

omkwamen, werden op de Groote Markt levende verbrand.

De dienaers der Inquisitie gingen daerby met eene afschu-

welyke barbaerschheid te werk. De vader werd met zyne

zonen, de moeder met hare dochters, de echtgenoot met

zyne gade in dezelfde vlammen verslonden. Men zag jonge

gezellen en teere maegden den brandstapel beklimmen, en

onwrikbaer in hun geloof sterven. De beulen waren altoos

bedacht op andere middelen , om hunne slagtoffers te

beletten de nieuwe Psalmen te zingen : verscheidene

Doopsgezinden werden den mond met eene yzeren tang



!:

444 VIERDE TYDVAK.

toegenepen, « welc muyibandeu seer deerlyc was om te

» aenschouwen , en hier nooyt gesien geweest. » Opmer-

kelyk is het groot getal vrouwen, hetwelk tot de sekte

behoorde. Van de vyf-en -dertig Doopsgezinden den 42."

January 1573, in eenen gang by het huis van Jan de

Ghordis, op den Oever, gevangen, werden er acht-en-

twintig geregt, en van deze waren er achttien vrouwen.

Buitendien had de justicie de handen vol werks met

allerlei kwaeddoeners. De heirbanen waren door straet-

schenders onveilig gemaekt, die zich zelfs niet ontzagen de

stadsboden aenteranden en te berooven : dit wedervoer

in 1571 degene van Antwerpen op Gent en Ryssel. Andere

roofbenden, onder den naem van binders bekend, ver-

spreidden den schrik op het platte land , doch zelden kon

men er eenige krygen, en nog veel minder zag men er reg-

ten. Gedurende het gansche tydperk van Alva's landvoogdy,

werden hier slechts negentien persoonen, wegens moord

en diefstal verbrand , onthoofd of gehangen. Voorwaer een

gering getal , wanneer men hetzelve vergelykt by dat der-

genen die wegens kettery, beeldstorm en gekwetste majesteit

ter dood werden gebragt. Onder de misdadigers met den

vure geregt behoordde een Italianer, beschuldigd van

boggery (1) ; waerom hy eerst in de Lange Nieuwstrael de

hand werd afgehouwen (20 December 1572).

(I) Onder andere zonderlinge straffen in de XVI.« eeuw, ontmoeten

viy iri onze Vierschaerboeken : « 27.» January, 1530 (1531), gewesen dat

» Thomas Ghysbrechs op morgben gebrocht sal worden voor der stadt

» buys , ende aldaer op een schavot metter stadt teeken in beyde zyn

> wangen geteekent worden , daer mede hy gestaen sal. » De misdaed

wordt niet vermeld.— 2.'» Mei, 1533 : « Mids dien men nyet en bevint vuyt
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Eene byzondere klasse van misdadigers, die onder het

zoo even gemelde getal niet zyn opgenomen, was degene

der geldschrooijers en valsche munters, jegens welke men

met buitengewoone strengheid te werk ging. Opmerkelyk

is het, dat men slechts vrouwen ontmoet, welke zich aen

het schrooijen of verminken van geld hadden pligtig ge-

maekt : verscheidene moesten dit misdryf aen de galg

boeten. De valsche munters werden aenvankelyk op dezelfde

wyze ter dood gebragt; maer daerna, mogelyk omdat zy te

zeer vermenigvuldigden, en dat men degenen die hen zouden

durven navolgen, schrik wilde inboezemen, werd de oude

regtspleging, van hen levend in kokende water (e zieden,

weder ingevoerd. Den 14.'" November 1571 was een smid,

op den Kauwenberg , het slagtoffer dezer barbaersche

strafoefening, en den 22.° Mei 1572 een ander persoon.

Maer geen misdaden werden met meerder wreedheid

gestraft, dan degene tegen geestelyken. Een gedenkwaerdig

voorbeeld wordt daervan door het jaer 1571 opgeleverd;

wy achten het der moeite waerd, om hetzelve hier met

eenige omstandigheden medetedeelen :

Den 15.° April van het opgemolde jaer, ten elf ure

*s avonds, was Bernardus Dielkens alias Gerardi, Pastor

te Berchem, benevens zyn Kapellaen, door vyf straetschen-

ders vermoord geworden, die vervolgens de pastory hadden

'I

t

» des misdadigers confessien dat by heeft bedreven tfeyt van sodomyen,

» soe zal by zyn ontslagen vanden capitalen; maer mids dat men
» bevindt dat hy heeft gecommitteert leelycke ende enorme saken

» jegens Godt ende justicien , soe sal hygestelt worden op een schavot,

» ende met eenen walme troos zyn haer afgebrant, ende voort ten

I) eeuwigen dagen gebannen worden vuyter stadt ende quarliere van

j» Antwerpen , opten brant. n
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uitgeplunderd. Twee dezer booswigten werden echter eeni-

gen tyd daerna achterhaeld en hun proces opgemaakt. Den

30.° Juny werden zy uit den Bakkerstoren gehaeld, waer

men ze had gevangen gehouden , doordien hel Steen toen

vol ketters lag. Beiden waren gansch naekt ; zy werden rug

tegen rug op het justiciewagentje gezet, en zoo naer de

Groote Markt gevoerd, alwaer zy door den scherpregter

met gloeijende tangen in het vleesch werden genepen.

Dezelfde strafoefening geschiedde op zeven of acht andere

plaetsen der stad, onder het blazen der trompetten en

in tegenwoordigheid van al de geregtsdienaers te paerd.

Vervolgens werden zy beiden gevoerd naer Berchem , voor

de wooning hunner slagtoffers, waer de jongste zyn regier

hand werd afgehouwen. Eindelyk sleepte men deze met

brandwonden bedekte ellendelingen, druipende van bloed,

naer het Galgeveld, waer zy levende werden verbrand (1).

By andere minder wreede euveldaden waren de stralTen

ook wel zonderling, maer niet bloedig : zoo als in het

jaer 1569, wanneer men den 15.° November de oude

Marcus Salegontis Boston , die een Minderbroeder in vollen

predikstoel bedreigd en uitgescholden had, als krankzinnig

met de strop aen den hals liet schavotteren.

By deze politieke en criminele vonnissen tegen de

levenden kwamen degene legen de dooden. Wy bedoelen

(f) Zie C. P. Hoynck van Papendrecht, Analecta Belgica, Tom. f,

pars II , pag. 624. Mudzaert , in zyne Kerkelyke Historie noemt den

Pastor Bernardus Broechem, welke op Paeschdag 1571 werd vermoord.

Hetgeen daer verder in nota siaet aengeteekend dal het slagtoffer

door de ketters in zynen biechtstoel werd vermoord , is baerblykelyk

gelogenstraft door de daedzaek alleen, dat de moorde naersde Pastory

uitplunderden en de moord des nachts gebeurde.
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hier die persoonen
, welke zonder kerkregten stierven, en

wier lyken met de strop aen den hals uit den huize werden
gesleept

, op eene horde of slykkar gesmeten , en zoo naer
het Galgeveld gevoerd , waer zy werden begraven. Voor-
namelyk in 1569 en 1570 zag men hier zulke hoonende
behandelingen aen de lyken van sommige onberegten ge-
schieden. Een ryk suikerbakker uit de Peeter-Potstraet

had men zelfs ontgraven en in zyne kist eenigen tyd aen
de galg laten hangen. De aendryver dezer smadelyke
lykschendingen schynt geweest te zyn Franciscus Doncker,
Kanonik van O. L. Vrouwekerk en zegelaer des Bisschops.

Inderdaed, toen deze den 4.° February 1572 ongebiecht en
onberegt schielyk was overleden, was er groot rumoer in

de slad, en de gemeente zeide, dat die Kanonik nu insge-
lyks moest worden behandeld gelyk hy met anderen gedaen
had, die in dezelfde omstandigheden waren verscheiden.

Niet minder vreemd moet de verordening schynen welke
op 21.° February 1569, daegs voor Vastenavond, het
licht zag, en waerby, op boete van honderd gulden ver-

boden werd, in de vaste vleesch te koopen of te ver-

koopen, zonder voorafgaendelyke toestemming van den
Pastor der parochie, tot welke men behoorde; toestemming,
welke daerenboven door den Choordeken en den Schoutet
moest goedgekeurd worden.

Voor het overige kwam deze strenge vleeschderving
nimmer slechter van pas dan in het onderhavige jaer 1569.
De winter was vroeg begonnen ; en het vroos tien weken
lang, zoodat de Schelde by S. Bernaerds een tyd lang

met ys bevloerd en berybaer werd. Eerst na O. L. Vrouwe
Lichtmisfeest begon het te dooijen; maer dit bleef niet

tl
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duren. De brandstoffen waren intusschen uitermate duer

geworden; want honderd niutsaerden brandhout golden

vier-en-zestig stuivers, en honderd turven eenen stuiver.

Na Lichtmis was deze laetste brandstof zelfs voor geen

geld meer te bekomen. Anderzyds was de visch even

schaersch en duer : een zalm betaelde men drie gulden;

een kabiljauw vyf-en-dertig stuivers enz. De vorst bleef

zich doen gevoelen tot in Bloeimaend; in de Goede Week

vroos het nog een duim dik, en de droogte was dusdanig,

dat men processiën instelde, om regen te bekomen.

Het vieren van de Zon- en Heiligdagen door de Kerk

voorgeschreven, moest zeer stiptelyk worden nageleefd.

Beide overheden, geestelyke en wereldlyke, waren het

omtrent het punt van openbare zeden eens. Den i5."

December 1570 werd er van des Bisschops wege ter stads-

puije geboden en uitgeroepen , dat niemand op zulke dagen

vóór het eindigen der Hoogmisse, in de herbergen mogt

gaen drinken, spelen of dansen. Dit ging veeleer den

Roomschen aen dan de Gereformeerden ; want al degenen

die tot eerstgenoemde, godsdienst behoorden, waren wel

juist geene nalevers van de geboden der H. Kerk.

De policie was genoegzaem op denzelfden leest geschoeid,

en kenmerkte zich door eene buitenmatige strengheid, het

eigendommelyk karakter van alle schrikbestuer. Den 8."

Juny 1568 wilde Lodron drie ryke burgerskinderen, die

's avonds te voren , na het luiden der poortklok ,
over de

nieuwe vesten in de stad waren geslopen, aen de Beggynen-

poort doen ophangen ; en er was niets minder van noode

dan de voorspraek van eenige kooplieden en edelvrouwen

,

om de ongelukkigen te verlossen ; doch een hunner t' huis

komende stierf van schrik. Eenigen tyd daerna, in Sep-

tember, vernam men de dood van den spaenschen troon-

erfgenaem don Carlos , die in zyne gevangenis was

overleden. De reden dezer dood was voor niemand een

geheim; men wist toch wel, dat Philips H er veel schuld

aen had ; maer deze reden mogt ook niemand zeggen , of het

zoude hem den lyve gekost hebben. Dit laet zich begrypen;

men wilde de ergernis myden , welke door de ruchtbaer-

making der oorzaken van dit sterfgeval, de koninklyke

majesteit zou bevlekt hebben.

Het onderwys en de drukpers waren twee hoofdpunten

,

die de zorge der overheden gaende maekten ; en zeer

natuerlyk : de opvoeding der jeugd en de beschaving van

den menschelyken geest konden zy niet verzuimen door

nieuwe strengere maetregels in haren gang te stutten.

Betrekkelyk het onderwys vinden wy, dat in Augusty

1 568 al de schoolmeesters en meesteressen van Antwerpen

ontboden werden voor eene soort van kommissie, bestaende

uit den Kanonik en Scholaster Franciscus Doncker, en de

Schepenen Houtappel en van Ranst. De onderwyzers wer-

den door deze kommissie onderzocht ; en degenen , welke

men bevond aen de kinderen luthersche catechismussen of

Geuzenpsalmen te hebben geleerd , of met de kinderen naer

de gereformeerde predikatiën te zyn gegaen , werden afge-

steld. Twintig schoolmeesters en dertien schoolmeestersen,

welke aen dit een of ander euvel mank gingen , werden te

hunner verantwoorde ingedaegd. Dat het dezer kommissie

overigens ernst was, dit getuigt een schoolmeester, die, haer

wat te na gesproken hebbende, den 16.° September ge-

dwongen werd, in zyn hemde, blootsvoets en met eene
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wassen kaers in de hand openbare boetpleging te doen,

eerst op het Stadhuis voor de Wethouderen , daerna in de

hoofdkerk voor de Kanoniken.

Een soortgelyk onderzoek werd omtrent de drukpers

ingesteld, en met veel ruwheid doorgezet. Den 17." Maert

i569 namelyk werden op Alva's bevel al de winkels der

boekverkoopers , boekdrukkers en boekbinders gesloten.

Al de boeken, in die winkels aenwezig, werden door de

geestelyke en wereldlyke overheid onderzocht; en diegenen,

welke men strydig bevond met de verordeningen van het

Concilium van ïrente, werden in beslag genomen. Eenige

dagen daerna (den 19." Maert des avonds) werden er door

Lodron's volk vyf boekverkoopers in hechtenis genomen,

en gevankelyk op het Steen gebragt. Drie anderen , die de

geregtsdienaers in tyds hadden kunnen ontwyken , werden

op 28." derzelfde maend ingedaegd. Opmerking verdient het,

dat Christoffel Plantyn, welken wy op de lyst der verdachten

ontmoet hebben, van die huiszoeking niet verschoond bleef,

alhoewel hy by den Koning in zoo groote gunst was geko-

men , dat deze hem dertig duizend dukaten ter bekostiging

van zynen Biblia Polyglotta (latyn, grieksch en hebreeuwsch)

had geschonken, volgens dat Diercxsens op het jaer 1569

heeft aengeteekend.

Dezelfde Plantyn werd gelast met het drukken van den

Index, of aenwyzer der boeken door het Concilium van

Trente verboden. Deze Index was hier den 45." February

1570 afgekondigd; en er was tevens geboden alle zulke

boeken, alsmede degene die naderhand zouden worden

afgekeurd, als kettersch en schadelyk te verbranden. By

deze gelegenheid werd er ook door Alva te Antwerpen een
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geestelyke boekkeurder aengesteld : de eerste met deze

functiën bekleed, was de geleerde pater Arias Montanus.

De gedrukte Index zag den 31." July 1571 het licht : al de

daerin voorkomende boeken mogt men noch lezen , noch

houden, noch verkoopen (1).

Dit alles vormde eene vry aenzienlyke reeks van bezwaren

tegen de regering van Alva ; desniettemin, als hadde hy de ge-

moederen nog meer willen verbitteren, kwam hy op hel denk*

beeld van eene nieuwe belasting. Er was mangel aen geld

;

de sommen uit Spanje gezonden , in handen der Engelschen

zynde gevallen, zoo als wy reeds gezeid hebben. Dierhalve

was de Hertog wel verpligt andere middelen te zoeken, In

de maend Maert 1569 vergaderde hy de Staten-Generael

,

en vroeg van hen eene ordonancie, bepalende, dat ieder

den honderdsten penning van zyne roerende en onroerende

goederen zoude betalen ; en dat men by elke verkooping van

de meubelen den tienden , en van de vaste goederen den

twintigsten penning zoude geven. Zulke belasting mogt in

Spanje in voege wezen ; maer in onze Nederlanden was zy

onaennemelyk , vooral de tiende penning ; eensdeels omdat

deszelfs heffing bestendig zou hebben moeten voortduren

,

en andersdeels uit hoofde der belemmeringen , welke hy in

het nog bestaende handelsverkeer moest brengen.

Onze Breede Raed , deswege geraedpleegd door de ant-

werpsche afgevaerdigden by de Stenden , oordeelde de

eischen des Herlogs zoo voorbeeldeloos als buitensporig;

en daer men vernomen had , dat men te Brussel , te Leuven

en in andere steden even weinig van den tienden penning

(1) Antwerpsch Chronykje, ad A.% 1567-1572, passim.
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wilde hooren, was hy van gevoelen, dat deze impost moest

geweigerd worden. Den 2.° Mei alleenlyk gaf onze Raed

zyne toestemming tot het heffen van den tienden en twin-

tigsten penning ; maer op voorwaerde , dat de andere

brabandsche steden er insgelyks zouden in bewilligen;

anders was zyne toestemming van geener waerde. De Staten-

Generael toonden zich ondertusschen zoo inschikkelyk niet;

en daer zy de hardnekkigheid des Landvoogds merkten»

zonden zy eene deputatie aen den Koning , die de voorloo-

pige opschorting der drie belastingen toestond. Voor het

oogenblik hield de Landvoogd zich te vrede met eene

hulpsom van twee millioen gulden, welke hem door de

Staten werden toegelegd.

r'
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opgerigt. — Het hatelyke van den tienden penning. — De justicie-

kamer ingesteld. — Schepenroof der Watergeuzen. — Opstand der
noordelyke provinciën. — Gevangenen geregt. -- Plundering te

Mechelen en menschlievendheid der Antwerpenaers. — Vlissingen
benadeelt onze haven. — Spaensche vloten van Antwerpen uilge-
zonden. — Stoute togten der Watergeuzen. — Nieuwe vloot tegen
Zeeland gezonden. — Einde van Alva's landvoogdy. — Opkomst
dep Jesuieten te Antwerpen. — Alva staet hen tegen. — Poogingen
om een kollegie te stichten. — Theodorus Tilmannus , hun tegen-
strever. — Het Huis van Aken voor de Jesuieten gekocht.

Wy hebben reeds gezien, welke aenkantingen de stichting

der nieuwe bisdommen , en wel byzonder dat van Antwerpen

ontmoette; aenkantingen welke den Koning bewogen had-

den, de vestiging van eenen bisschoppelyken stoei binnen

deze stad voor eenen tyd lange opteschorten. Werkelyk
verliepen er eenige jaren eer dit ontwerp weder ter sprake

kwam. Philips had hetzelve nochtans niet uit het oog

verloren, en wachtte slechts op eene gunstige gelegenheid,

om het doortedryven ; en dezelve scheen gekomen te zyn,

daer Alva alles voor zyn yzeren geweld deed buigen. Ver-

toogen tegen het ondoelmatige van eenen bisschopsstoel te

Antwerpen, waren nu inderdaed niet meer te vreezen;

]
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niemand had daer lust toe, sinds men door ondervinding

geleerd had , dat vertoogen even als oproerige betooningen

geacht en vaek gestraft werden. Het verzoek van het

Magistraet en der Cistercenzers van S. Bernards, om de

stad onder de jurisdictie des Bisschops van Kameryk te

laten, werd niet in aenmerking genomen; en het ontwerp

om den bisschoppelyken stoel te Leuven , in stede van te

Antwerpen te vestigen , geheel opgegeven. Philips bleef by

zyn eerste voornemen; roomsch en onroomsch, geestelyk

en wereldlyk, alles moest voor den koninklyken wil zwich-

ten ; een bisdom werd dan , trots alle hinderpalen , binnen

onze handelstad opgerigt.

De moniken van S. Bernards, welke zich het hevigste

tegen deze oprigting verzet hadden, omdat een gedeelte

hunner inkomsten tot onderhoud der bisschoppelyke tafel

werden toegelegd , hadden daerenboven het verdriet , hunne

réfugié te Antwerpen tot paleis voor den nieuwen Prelaet

te moeten afstaen ; en wie weet of het vooruitzigt van dit

eene en andere , niet onder de geheime beweegredens moet

gerekend worden, waerom hun Abt, Thomas van Thielt

,

« syn priesterschap verloochende , en verlatende syn cloos-

» ter, met hem heeft genomen veertich hondert guldens, en

» alsoo met eene hoer (sic) van Hollant naer Doesburgh

» getrocken (18 Augusty 1567), alwaer synde, heeft deselve

» vrouw den sesden Septerabris openbaerlyck voor syn

» huysvrouw getrouwt, en aldaer als een weerlyck verkeerd,

» en valschelyk geleeft (1). » Ondertusschen schreef men

(1) Antwerpsch Chronykje, bladz. Ui. Thomas van Tbielt kwam

liter te Antwerpen terug en predikte in twee kloosterkerken, welkQ

destyds die verloochening daeraen toe, dat die Abt het

verbond der Edelen mede had onderteekend. Reeds vroeger

had hy in zyn klooster de confessie van Augsburg met zoo

grooten toeloop gepredikt, dat het volk van Antwerpen er

met menigte zoo te voet als in ry- en vaertuigen, onder

het zingen van duitsche psalmen, naer toe trok.

Maer welke ook de redens van den afval dezes Abts

mogen geweest zyn, wy hebben er ons niet verder mede
intelaten; en, tot de stichting van ons bisdom terug-

keerende, zullen wy eerst bestatigen de benoeming eens

nieuwen titularis. De eerste, Philippus Nigrius, die in 1559

by de nstelling des bisdoms was benoemd, was in 1562

in 1578 aen de Calvinisten waren afgestaan. In bet begin der maend
April 1579 had men hier het gerucht verspreid dat onze Abt in den
school der Roomsche Kerk was teruggekeerd ; maer van Thielt, die loen
Predikant te Brussel was, logenstrafte dit gerucht in zyne preken,
en maekte hetzelve voor louteren laster uit. Inderdaed , by was later

achtervolgens Predikant te Haarlem en te Delfi ; overleed in deze laetste

stad den 13." January 1590, en werd aldaer in de groote kerk begraven.
Zyn grafschrift luidt

:

Bemardum colui monachus malesanus et Jhbas :

Sed Christus servum reddidit ecce suum;
Cuius amore ardens, dum pasco fidelitcr agnos,

Hac recubo tand&ta mente beatus humo.

TkomcLS ThiliuSf Minister ecclesiae Delphensis

,

obiit die 13 Januarii, anno Dni 1590.

Men neme intusschen de grove woorden van onzen veel te party-

digen chronykschryver niet al te zeer naer de letter : van Thielt

trouwde, volgens meer bedaerde schryvers, te Duisburg, in Kleefland,

eene adelyke dochter (nobilis Domicella), genaemd Joanna van Waveren.

Het schynt ook dat hy een verdedigingschrift in het licht gaf, waerin hy

de redens zyner vlugi deed kennen ; maer er zyn geen exemplaren

meer van te vinden (Zie Pacquot, Mémoires, Tom. I, pag. 483; Gallia

Christiana, Tom. V, p. 146; P, Bor, Ned, Oorl., Boek IV, fol. 131 verso).

{
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overleden, zonder gewyd te zyn geweest; en Franciscus

Sonnius, aenvankelyk benoemd tot den stoel van 's Herto-

genbosch, kreeg daerop dien van Antwerpen. Deze Prelaet

nam door drie kommissarissen bezit van zynen zetel, werd

den i."Mei 1570 ingehaeld, den 2." gehuldigd, onthaelde den

volgenden dag de vier Aelmoezeniers en dertig schamele

huisarmen aen zyne tafel, schonk aen elk der eerstgenoem-

den honderd gulden in goud, en aen elk der drie laelsten

zestien stuivers in zilver. Reeds den 20." Mei hield hy in

de hoofdkerk de eerste wyding van priesters, diakens

en subdiakens, welke men immer te Antwerpen had

gezien. In February 457J hield hy het eerste synode zyns

bisdoms, in welke vergadering de verordeningen van het

Concilium van Trente werden aengenomen. Hetzelfde jaer

werden ook met zyne toestemming in O. L. Vrouwekerk

zes kleine Kanoniken gesticht (1).

Alva had ondertusschen beginnen intezien, dat hy met

zyne wreedheden niet veel vorderde. In February des jaers

1570 had hy te Brussel doen ophangen den al te beruchten

Spelleken, onder de dubbele betigting van eenige rebellen

voop geld te hebben losgelaten, en onpligtige menschen

te hebben ter dood gebragt (2). Op verre na was deze

(1) Antwerpsch Chronykje, passim.

(2) Onze nederlandsche schryvers hebben omtrent deze tereglstel-

ling het volgende geboekt : « Anno 1570. Oen 11.» February werden

» te Brussel, op bevel van den Hertog van Alva, de klerk en de

» luitenant van Spelleken, provosi en Roode Roede van Braband,

» aen staken gebonden en gegeesseld. Seffens daerna is Spelleken

)i daer ook gebragt, en nadat hy de twee voorschreven bedienden

» omhelsd had, is hy met den scherprechler de ladder opgegaen,

» heeft zich de strop aen den hals laten doen , is zelf van de ladder
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halsregting eene voldoening voor de openbare denkwyze. Om
de gemoederen eenigermate te bedaren , besloot de Land-
voogd eene kwytschelding wegens de vorige wantedryven
aftekondigen. Werkelyk zag men hier den 29.° April binnen-

rukken drie honderd Spanjaerden met vliegende vaendels en

geladen haekbussen. Dit was de lyfwacht des Hertogs, die

zelfdes avonds op de bargie van Brussel hier aenkwam; by
welke gelegenheid het garnisoen van het kasteel in teeken

van vreugde geweldig schoot, maer zoo onbesuisd te werk
ging, dat er een kanonbal van vyftig pond in de Kuipers-

straet viel en twee huizen verpletterde.

De Hertog wilde de by hem ontworpen afkondiging met
allen mogelyken luister doen geschieden. Hy had de pleg-

tigheid bepaeld op 16° July. Maximilianus de Berghis,

Aertsbisschop van Kameryk, en Franciscus Richardot

,

Bisschop van Atrecht waren te dien einde herwaerts geko-

men, en werden door onzen Bisschop Sonnius statig naer

de cathedrale kerk gebragt. Daer kwam ook Alva , vergezeld

van den Hertog van Aerschot, den Grootprior van Malta,

den Markies Vitelli, kommandant der Citadelle en vele

spaensche en belgische heeren, benevens des Landvoogds

lyfwacht in nieuwen fluweelen feestdos. De hoogmisse werd
gezongen door den Aertsbisschop van Kameryk , bygestaen

door de Bisschoppen van Atrecht en Antwerpen, zes

1) gesprongen en aen de galg blyven hangen, en terstont is gyn root
» haer en boert met syn aensicht soo sweert als eenen Moriaen
» geworden. Spelleken was beticht van de rebellen voor geld te hebben
» losgelaten en onschuldige menschen in hunne plaets te hebben
J» gestraft » {Anttv, Chronykje, bladz. 202 en 203; P. Bor, I.«Deei,
fol. 194; Van Meteren, II.« Boeck, fol. 58).

DIEL IV. 5g
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Kanoniken en vier Kapellanen ; vervolgens hield hy de pro-

cessie binnen de kerk , « dragende het costelyck crucifix

,

» toekomende den Hertoch van Braband, en de trompetters

» sloegen seer triumphantelijck haer claroenen. » Na de

processie werd er door Franciscus Richardot in het fransch

gepredikt; vervolgens eene bulle van Paus Pius V afge-

lezen , waerby aen alle rouwhartige Nederlanders ver-

giffenis werd toegezegd; en eindelyk werd ten slotte der

godsdienstoefening een Te Deum aengeheven.

Denzelfden dag was op de Groote Markt eene hooge

stellaedje opgerigt, geheel behangen met rood laken. Op

deze stellaedje stond een spaensche zetel onder een ver-

hemelte van gouden laken. In den achtermiddag kwam

naer de Markt de Hertog van Alva, vergezeld van drie

ridders van het Gulden Vlies , de nederlandsche edelen , die

den Koning waren getrouw gebleven, de Kanselier van

Braband , Jan Schyf , de Raedspresident Viglius , de

leden van den geheimen Raed, drie vaendelen spaensche

soldaten en de hertogelyke lyfwacht. Alva in den zetel

plaets genomen hebbende, deed eerst in het fransch,

en vervolgens in het vlaemsch, door Viglius een generael

pardon of algemeene kwytschelding aflezen, welke de Her-

togin van Parma van Koning Philips voor zyne neder-

landsche onderdanen bekomen had ; maer door Alva jaer

en dag was achtergehouden geweest. Na deze afkondiging

begaf zich de Hertog met zyn gevolg op het Stadhuis, « en

» de trompetters hebben groote blydschap getoond met

» trompetten , alsoock de dry vendelen knechten met vree-

» selyck schieten. » Des avonds werd Alva op het Stadhuis

een groote maeltyd gegeven, tot welken de meeste edelen en

juffers van Antwerpen genoodigd waren.

Dien dag en de acht volgende luidde des avonds de

groote klok , als had de regering eene groote overwinning

behaeld. Den 25.°, 26.°, 27.° July vierden er de Gilden,

Kameren en Ambachten over; des avonds was de gansche

stad met fakkels en vuerpannen verlicht , en vele klokken

luidden zeer triumphantelyk ; ook was de toren der cathe-

drale kerk en degene van S. Jacobs lot in hunne toppen

met brandende lantarens behangen. Veel scheelde het echter,

dat dit gewaend generael pardon eenieder voldeed; want

hetzelve was dermate met allerlei uitzonderingen en beper-

kingen ingekort, als hadde men gevreesd, dat het al te

letterlyk zou worden opgenomen. Eigenlyk was het den

onpligtigen voordeelig, en er kwam niets van. Wat wonder

dan, dat het met onverschilligheid en spotternyen werd beje-

gend ; immers , de openbare vreugdebetooningen daerover

aengerigt , waren niet regtzinnig , maer door de bevelen

des geduchten Landvoogds de burgery afgedwongen (i).

Terwyl Alva aldus met de nederlandsche natie den spot

dreef, was zyn luitenant Lodron iets wedervaren, hetwelk,

indien het aen de eene zyde nader bewyst, dat de Duitschers

de krygstucht slechts in zooverre naleefden als zy hunne

soldy trokken, de betaling derzelve zeer ongeregeld, ja,

onregtvaerdig geschiedde ; en in dat geval moesten het de

burgers of de Wethouderen bekoopen. Reeds den 18." No-

vember 1567 was er door de duitsche Hoplieden tegen ons

Magistraet groote euvelmoed gepleegd : met drie honderd

{i) Antwerpsch Chronykje, bladz. 207-212; Van Meteren, lil.» Boeck;

Van Meerbeeck, ad A"; Ph. de Kempenare, bladz. 85; Van der Vynckt^

Tom. II, pag. 313.
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busscbieters waren zy naer het Stadhuis gekomen , hadden

hetzelve overweldigd, de Wethouderen gevangen gehouden,

en de betaling gevorderd van eene gouden kroon voor eiken

krygsman. Daer zy dit niet hadden kunnen verkrygen,

waren zy naer de huizen der beide Burgemeesters geloopen,

en naer dat van den foerier Jan de Pape, by wien de

moffen zich het gevorderde geld hadden doen geven ; waerna

het Magistraet ontslagen en het Stadhuis ontzet was ge-

worden. Nog slimmer was het gegaen in January i569,

alswannneer twee honderd dezer Duitschers hunne bour-

gondische kruisen afrukten en weigerden nog langer te

dienen, byaldien men hen niet betaelde; maer het verging

hun ditmael zeer kwalyk; want zy moesten de kruisen

weder opzetten, en de krygsrokken dubbel betalen.

Ondertusschen had Lodron zyn duitsch krygsvolk allengs

afgedankt; en op Schorselen Woensdag, den 22.° Maert

4570, had hy op het plein voor Tapisierspand, de laetste

vaendelen uitbetaeld en doorgezonden. Hoe deze betaling

verevend werd , is ons niet gebleken ; maer de Duitschers

waren er niet al te breed over voldaen ; inderdaed , toen

Lodron naer Italië meende terug te keeren, werd hy te

Valencyn door zyne gewezene soldaten, welke die stad

reeds eenige maenden inhielden|, gevangen en daer eenen

geruimen tyd in hechtenis gehouden. Nochtans gelukte hy

te ontsnappen, en den 20.° July kwam hy te Antwerpen

terug. Hy had heimelyk gezworen, zich over den hem

aengédanen hoon te wreken; maer daertoe moest hy list

en geweld gebruiken, en Alva toonde zich bereidwillig

om des Italianers wrokzucht te belpen bevredigen.

Drie vaendelen der Duitschers hadden zich te Valencyn
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laten verluiden om weder dienst te nemen. Onder voor-

wendsel van hun eene bestemming te geven , had men hen

op Antwerpen gestuerd, en om hun geen kwaed vermoeden

te laten opvatten , had men ze op het Laer en te Borger-

hout geïnkwartierd : zy waren aldus van zelf in den voor

hen gespannen strik geloopen. Inderdaed, den volgenden

dag 's avonds rukten hier binnen twee benden ruiters, naer

hunne montering genaemd de Roode en de Gele Rokken

,

benevens elf vaendelen spaensche voelknechten , komende

van Lier, Leuven , Mechelen , allen zeer wel gewapend.

Den 29.° July, *s morgens heel vroeg, werden al de

Duitschers op het Laer verzameld , onder voorwendsel van

hen te monsteren ; maer intusschentyd werd dit veld door

de spaensche infanterie en kavallerie omsingeld, en van

alle zyden ingesloten. De Duitschers waren eerst zonder

achterdenken ; doch merkten weldra, dat zy verraden en

vermand waren; zy streken dus hunne vaendels, hielden op

met trommelen, en bleven als onnoosel schapen by malkander

staen, wachtende wat hun stond te gebeuren. Korts daerna

kwam Lodron uit de stad aengereden, vergezeld van den

Slotvoogd Chiapin Vitelli, en don Frederico, zoon des

Hertogs van Alva, benevens vele spaensche en duitsche

stafofficieren, die zich rondom de opperhoofden op den

Kattenberg byeenschaerden.

Lodron had niets minder in den zin, dan al de Duitschers

te doen neersabelen en neerschieten ; maer don Frederico

wilde niet, dat de pligtigen met de onpligtigen gestraft

werden. Dierhalve werden twintig belhamels van het

valencynsche oproer uit de gelederen opgeroepen, aen

welke Lodron hunne handelwyze te zynen opzigte zeer

I
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schamper verweel. Doch deze Duitschers, in plaets van

licb te laten overbluffen, betaelden hunnen ex-kommandant

in dezelfde munt; want zy verwelen hem, dat hy een eerloos

stucks schelm en dief was, die hen had willen belalen met

half geit en quaet laken; hebbende hy het geld, dat de

Koning hem had gegeven, om hen te bezoldigen, heimelyk

naer Trenle beschikt, met het voornemen zich insgelyks

derwaerls te begeven; zy voegden er by, dat het hun allen

speet, dat zy hem te Valeucyn niet hadden overhoop

gestoken ; want dat hy dan niets meer zou gehad hebben,

dan hetgeen hem van regtswege toekwam.

Na deze en andere smaedredens werden byna al de

Duitschers gevangen , en onder geleide van drie rotten

spaensche soldaten en eene sterke ruitery naer het Sleen

gebragt. De andere Duitschers werden te Borgerhout in

hunne logementen verordend , en de spaensche infanterie op

verscheiden omliggende dorpen geïnkwartierd.

In weinige dagen was het proces der ongelukkige

Duitschers opgemaekt. De onderhooringen voor den krygs-

raed waren den i.° Augusty begonnen; en des ande-

rendaegs werd er afgekondigd, dat al de haekschutters en

spiesvoerders der duitsche benden , vóór zonnenondergang

uit de stad moesten vertrekkeii , en binnen drie dagen uit

's Ronings landen. Nu, velen dezer krygslieden waren met

antwerpsche vrouwen getrouwd; in 1568, toen zy naer

's Hertogenbosch oprukten, waren hen veel vrouwen en

meisjes derwaerls gevolgd, en zy hadden er kinderen by ver-

wekt. Als dan de vrouwen deze publicatie hoorden , gingen

zy roet hare kleine kinderen voor Lodron een voetval doen,

makende groot misbaer; zy werden in hare genadebede

ondersteund door de duitsche, italiaensche en spaensche

kooplieden ; doch te vergeefs : de italiaensche krygsvoogd

liet zich door tranen noch kermen verbidden.

Denzelfden dag werden op het Steen een-en-twintig

Duitschers ter dood verwezen. Hartverscheurend was

het misbaer, dat hunne vrouwen voor de gevangenis

kwamen maken : de veroordeelden waren even bedroefd

;

riepen hunne huisvrouwen een laetste vaerwel toe, en

wierpen haer door de traliën geld, ringen en kleederen :

« dwelck seer deerlyck was om te sien , alsoo datier menich

» hondert borgers weenden die dit sagen , als zy daer

» voorby gingen. » Deze hartroerende tooneelen grepen

ook de volgende dagen plaets, naermate er doodvonnissen

werden uitgesproken : den 4.° Augusty waren er dertien

Duitschers veroordeeld, wier vrouwen en kinderen voor

de gevangenis een zoo jammerlyk misbaer maekten , « dat

» niemant omtrent het Steen passeerden of de tranen

D sprongen hem ten oogen uyt. »

De halsregtingen waren daegs te voren (3.° Augusty)

begonnen. Op het Kasteelplein had men twee nieuwe

galgen gesteld : de eersten die er werden aen opgeknoopt,

waren acht in getal; een negende, die van edele geboorte

was , werd onthalsd. Den 4.° werden er negen gehangen

;

en negen andere , allen schoone en frissche mannen

,

Hoplieden en Rotmeesters, met den zwaerde geregt. Deze

strafoefeningen duerden alzoo de volgende dagen , met

weinige tusschenpoozen, en met eene allezins verfoeijelyke

wreedheid. Zeventigjarige soldalen, welke den dood op

twintig slagvelden onder de oogen gezien hadden, eindigden

ellendig hun leven door den strop. De jeugd vond even
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weinig genade; en drie meisjes, door inedelyden bewogen,

den Provost in heur hangende hairen zynde te voet ge-

vallen, om drie jonge soldaten van de galg te verbidden,

en met hen te trouwen, volgens een oud vooroordeel, dat

destyds te Antwerpen nog bestond (i), wedervoer eene bar-

sche weigering, en misten zelven gekerkerd te worden.

In het geheel werden er in de eerste dagen van Augusty

drie-en-veertig Duitschers ter dood gebragt : namelyk vier-

en-twintig door den strop, en negentien door het zwaerd.

Eenige anderen werden naer de galeijen gebannen. De

vaendrigs en trommelaers werden allen door de Oosterlingen

verbeden, en vervolgens met de Hoplieden afgedankt. Zes-

en-veertig Duitschers, welke zich nog op het Steen bevon-

den, werden den 23." Augusty ontslagen, hetzy dat men

hunne onschuld erkende, hetzy dat men oordeelde een

genoegzaem verschrikkelyk voorbeeld te hebben gegeven

aen degenen die mogten geneigd zyn, insgelyks oproer in

's Konings leger te stichten.

Maer wat was nu eigenlyk de oorzaek van dit zoo wreed

gestrafte oproer ? De soldaten hadden het aen Lodron op

het Laer verweten : de wanbetaling. Was hy daer werkelyk

de schuld van? — Men zou hier ontkennend op antwoor-

den : daer hy den 26." Augusty zyn eigen sekretaris deed

opknoopen, als pligtig aen dievery ten nadeele der sol-

daten. Dan het zou zeer wel kunnen wezen, dat deze

almede een onschuldige was, eene soort van zondenbok,

wien de krygsvoogd met de door hem zelf bedreven ongereg-

tigheden de eeuwigheid had ingejaegd, om zich van eenen

(i) Wy hebben vroeger nog een voorbeeld van dergelyke mislukte

Terbidding aengeieekend (bladz. 12 dezes deels).
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lastigen getuige te ontslaen. Wat daervan zy, Lodron's

wraekzucht was met alle die raenschenoffers nog niet

voldaen : denzelfden dag werden er nog achttien Duitschers

naer Vilvorde gezonden , om er gehangen te worden (1).

De reden waerom deze ongelukkigen hunne straf ginder

en niet hier moesten onderstaen , schynt geweest te zyn

,

dat men aen de Prinses Anna van Oostenryk, verloofde

bruid van Philips II, welke hier verwacht werd , het wal-

gelyk schouwspel wilde besparen van achttien lyken, die op

het Kasteelplein aen de galg zouden gehangen hebben : wel

eene zeer kiesche voorzorg, maer toch weinig menschlievend;

want de slagtoffers zouden vermoedelyk lyfsgenade hebben

bekomen, had de vorstin van hun lot kunnen onderrigt

worden ; doch de beulen hadden geen lust zich eene enkele

prooi te laten ontnemen.

Werkelyk werd de Prinses Anna hier nog denzelfden

avond van den 26.° Augusty met groote pracht ingehaeld

;

zy was vergezeld van den Hertog van Alva, diens zoon Don

Frederico, den Hertog van Aerschot, den Groot-Meester der

Duitsche Orde, en twee van Alva's ruiterbenden, de Roode

en Blauwe Rokken, allen gewapend met lange vuerroers.

(I) Antwerpsch Chronykje, bladz. 149-219, passim; Van Meerbeeck,
ad A."; Van Meteren, I1I.« Boeck. Onze jaerboeken gewagen nadien

van dezen Lodron niet meer. Het schynt , dat by toen naer Italië ver-

trok, en daer op zyne renten ging leven. Zyne afstammelingen moeten
zich in Beijeren hebben nedergezet; want op het jaer 1780 vindt men
een Graef Lodron , Raedsheer te Munchen , onder de benaming van
Numa Pompilius aengewezen , als een der hoofden van de sekte der

Illuminaten. De daedzaek kwam ons belangryk genoeg voor, om hier

te worden aengeteekend (Zie Polignac's Études historiques et politiques,

onder de Bylagen van het L« Deel).
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De vorstin, welke van Bergen-op-Zoom kwam, werd aen

de Roodepoort door het Magistrael en de Geeslelykheid

verwelkomd. De zes gilden, in volle wapenrusting, stonden

van de gemelde poort tot aen de Koepoortbrug met bran-

dende fakkels en begeleidden den hofstoet naer de hoofd-

kerk. De toekomstige spaensche Koningin bereed eene

schoone witte hakkeny, versierd met eene gouden lakeuen

schabrak. Over haer hoofd droeg men een pellen van

dezelfde stoffe. Al de straten, welke zy doortrok, waren

heerlyk opgesierd. Aen de Loykapelle, op de Paerdenmarkl,

werd haer door de Maegd van Antwerpen eeneu roozenhoed

aengeboden. Aen de Koepoortbrug stond een reuzenburg,

en aen de Melkmarkt een speelwagen. Op de Groole Markt

bevond zich, behalve de reus Druon Antigoon , die eene

brandende fakkel droeg, en van de reuskcns van Borgerhout

omringd was, een Olifant en de Walvisch met den zeegod

Neptunus daerop , die groot jolyt met dansen toonde.

De jonge vorstin in O. L. Vrouwekerk haer gebed gedaen

hebbende, begaf zich naer de Meir, en nam haren intrek ten

huize van Jeronimo del Rio, naest hetwelk de Duitschers

en Genuézers eenen eereboog hadden doen maken. Toen

Hare Majesteit binnen was, schoten al de spaensche soldaten

haone roers af; en in den donkeren nacht hebben al de

gilden, kameren, natiën, wyken, kerken, kloosters en

kapellen zeer kostelyk gevierd met fakkels, lantarens,

nerpannen en pektonnen , zoo als men hier in lange niet

gezien had. Maer degene die daerby al de burgers de loef

afetak, was de Consul of Facteur van Portugael, welke

drie achtervolgende dagen , des avonds voor zyn huis in het

Kipdorp zes of acht stukken wyn liet loopen.

Den 27.° Augusty, wezende een Zondag, hoorde de

Prinses Anna de hoogmisse in O. L. Vrouwekerk, met al

hare edelen en verder gevolg. De Bisschop van Antwerpen,

die de dienst deed, verleende na het eindigen van denzelven

aen al de omstanders veertig dagen aflaet. In den achter-

middag bezocht de Koningin het Kasteel ; by welke gelegen-

heid de spaensche soldaten geweldig schoten. Des anderen-

daegs ging Philips verloofde bruid in de Nieuwstad het

Oostershuis en het Waterhuis bezigtigen. Komende op de

Werf hebben al de schepen ter harer eere hun geschut

losgebrand; en trekkende voorby het Steen , hebben al de

gevangenen zeer bewegelyk om barmhartigheid geroepen.

Eenigen verkregen dezelve, en werden onverwyld geslaekt;

aen de anderen werd van wege de vorstin geld uitgedeeld.

Deze daed van goedertierenheid was wel de minste ver-

gelding voor het koninklyk onthael , hetwelk Anna by onze

burgery had ontmoet. Trouwens , behalve de driedaegsche

viering, had men de oostenryksche vorstin, volgens oud

gebruik, nog met geschenken overladen. Zoo had de Stad

haer twee tonnen gouds (twee honderd duizend gulden)

geschonken ; de Italianers twee stukken gouden laken ; de

Spanjaerden een gouden lampet met bekken; de Oosterlingen

eenen groeten rooden os , wegende twee-en-dertig honderd

ponden. Ëindelyk, alvorens zy vertrok, en om haer al de

belangstelling te betuigen, welke haer persoon inboezemde,

hield men den iO.° September eene algemeene processie, om
¥an den Hemel te bekomen, dat hy hare reis zonde zegenen.

Zy verliet onze stad den 25.° dier maend , begaf zich naer

Ylissingen, en stak van daer over naer Spanje (l).

(1) Antwerpseh Chronykje, bladz. 319-223.
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de Roodepoort door het Magistrael en de Geeslelykheid

verwelkomd. De zes gilden, in volle wapenrusting, stonden

van de gemelde poort tot aen de Koepoortbrug met bran-

dende fakkels en begeleidden den hofstoet naer de hoofd-
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werd haer door de Maegd van Antwerpen eenen roozenhoed

aengeboden. Aen de Koepoortbrug stond een reuzenburg,

en aen de Melkmarkt een speelwagen. Op de Groote Markt
bevond zich, behalve de reus Druon Antigoon , die eene

brandende fakkel droeg, en van de reuskens van Borgerhout

omringd was, een Olifant en de Walvisch met den zeegod

Neptunus daerop, die groot jolyt met dansen toonde.

De jonge vorstin in O. L. Vrouwekerk haer gebed gedaen

hebbende, begaf zich naer de Meir, en nam haren intrek ten

huize van Jeronimo del Rio, naest hetwelk de Duitschers

en Genuézers eenen eereboog hadden doen maken. Toen

Hare Majesteit binnen was, schoten al de spaensche soldaten

hunne roers af; en in den donkeren nacht hebben al de

gilden, kameren , natiën, wyken, kerken, kloosters en

kapellen zeer kostelyk gevierd met fakkels, lantarens,

vuerpannen en pektonnen , zoo als men hier in lange niet

gezien had. Maer degene die daerby al de burgers de loef

afstak, was de Consul of Facteur van Portugael, welke

drie achtervolgende dagen , des avonds voor zyn huis in het

Kipdorp zes of acht stukken wyn liet loopen.
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Den 27." Augusty, wezende een Zondag, hoorde de
Prinses Anna de hoogmisse in O. L. Vrouwekerk, met al

hare edelen en verder gevolg. De Bisschop van Antwerpen,
die de dienst deed, verleende na het eindigen van denzelven
aen al de omstanders veertig dagen aflaet. In den achter-

middag bezocht de Koningin het Kasteel; by welke gelegen-
heid de spaensche soldaten geweldig schoten. Des anderen-
daegs ging Philips verloofde bruid in de Nieuwstad het
Oostershuis en het Waterhuis bezigtigen. Komende op de
Werf hebben al de schepen ter harer eere hun geschut
losgebrand

;
en trekkende voorby het Steen , hebben al de

gevangenen zeer bewegelyk om barmhartigheid geroepen.
Eenigen verkregen dezelve, en werden onverwyld geslaekt;
aen de anderen werd van wege de vorstin geld uitgedeeld.

Deze daed van goedertierenheid was wel de minste ver-

gelding voor het koninklyk onthael , hetwelk Anna by onze
burgery had ontmoet. Trouwens, behalve de driedaegsche
viering, had men de oostenryksche vorstin, volgens oud
gebruik, nog met geschenken overladen. Zoo had de Stad
haer twee tonnen gouds (twee honderd duizend gulden)

geschonken; de Italianers twee stukken gouden laken; de
Spanjaerden een gouden lampet met bekken; deOosterlingea

eenen grooten rooden os , wegende twee-en-dertig honderd
ponden. Eindelyk, alvorens zy vertrok, en om haer al de
belangstelling te betuigen, welke haer persoon inboezemde,
hield men den 10." September eene algemeene processie, om
van den Hemel te bekomen, dat hy hare reis zoude zegenen.

Zy verliet onze stad den 25." dier maend , begaf zich naer
Vlissingen, en stak van daer over naer Spanje (i).

(1) Antwerpsch Chronykje, bladz. 219-223.
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Dit vorstelyk bezoek en de daerop gevolgde viering waren

eene korte verpoozing aen de vervolgingen tegen de Protes-

tanten. Nauwelyks waren de feeslelykheden afgeloopen,

of de scherpregters hervatteden hunne dagelyksche be-

moeijingen : reeds den i3.» September moesten twee

Doopsgezinden den brandstapel beklimmen.

Tot overmaet van wee, schenen de elementen met de

Spanjaerden samen te spannen, om de Nederlanden te

verwoesten en te ontvolken : den 1." November 1570 ont-

stond de immer gedenkwaerdige Allerheiligenvloed , door

welken onze dyken en knsten zoo geweldig gebeukt werden.

Reeds in den loop dezer eeuw had men ettelyke zware

watervloeden gehad. Een der merkwaerdigste en tevens

noodiüttigste was degene die, op 5.» Novembjr 1530, na

eenen vierdaegschen storm, met de volle maen en noord-

wester wind inviel. Flet door deze beide oorzaken opge-

stuwde zeewater liep ontzettend hoog, zooverre dat sommi-
gen schryven, dat in Holland, Braband, Zeeland en

Vlaenderen wel vier honderd parochiën verdronken. By
Antwerpen brak de Vlaemsche dyk op drie plaetsen door,

en van deze stad tot aen Bergen-op-Zoom zyn al de
dorpen aen de Schelde, « met de menschen, beesten ende

» al wat daer in was, verdroncken, verwoest en geheel

» verdorven geweest (1). »

Twee jaer daerna, den 2.» November 1532, kwam de

Allerzielenvloed opgewassen ; waerdoor weder vele dyken

inbraken, en vele menschen en beesten verdronken.

TWAELFDE HOOFDSTUK. 409

f'

voornamelyk in Holland, Zeeland en Vriesland. Deze vloed,

welke zich tot Gent en Leuven toe deed gevoelen, veroor-

zaekte te Antwerpen echter geen merkelyke schade ; alleen-

lyk liepen by Bats eenige polders onder. Dit laetste had
mede plaets by den watervloed van 15.° February 1551, als-

wanneer ook Santvliet, Stabroeck, Lillo en Ossendrecht
deerlyk geteisterd werden (1).

Deze drie walervloeden waren echter van minder belang
dan degene, welke in 1570 opkwam, en al de nederlandsche

provinciën beliep; waerby men schat, dat drie duizend
menschen en ontallyke ry-, rund- en wolbeesten verdronken.
In de omstreken van Antwerpen stonden al de polders

blank, en geheel Saftingen, een dorp op den linkeroever

der Schelde, niet verre van Calloo, ging verloren. Binnen
de stad liepen al de kelders en laegten onder, langs heen
de rivier, de ruijen en de vlieten gelegen; en er werden
voor honderd duizend gulden koopwaren verdorven. De
schade, aen de kaeijen, sluizen en stadsmuren veroorzaekt,

werd op eene even hooge som begroot. Een schip van
honderd vyftig ton werd op de Engelsche kaei geworpen.

By het Oostershuis wilde een meisje met licht in eenen stal

gaen, om er honderd vyftig schapen uittedryven; maer het

water brak zoo schielyk en met zulk geweld in den stal , dat

het meisje en de schapen verdronken , en de in het stroo

gedreven lantaren eenen brand verwekte, waerdoor twee

huizen werden in asch gelegd, eer men denzelven kon
blusschen. Door een zonderling verzuim heeft de schryver

II

ff

h\

(1) Boxhorn, Kronyke van Zeelandt, 1I.« Boek, 45.» Hoofdstuk;
Oudenhoven, Oudheden der Cimbren, bladz. 100.

(i) Van Heyst, D'Boeck der Tyden, ad A.» 1332; Antwerpsch
Chronykje, bladz. 47, nieuwe uitgave.
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van het Antwerpsch Chronykje, die anders nog al menig-

vuldige beuzelaryen heeft aengeboekt, van dezen gedenk-

waerdigen vloed geen melding gemaekt ; hy zegt alleenlyk,

dat men op 3.° December 1570, wezende den eersten

Zondag van den Advent, eene processie heeft gehouden,

om het einde van het heerschende wind- en regenachtig

weder van den Hemel te bekomen ({),

Deze geesel was de eenigste niet, tegen welken men
destyds te worstelen had. Het volgende jaer, in den zomer,

deed de pest te Antwerpen ongemeen grooten voortgang,

en rukte onder anderen weg de Pastors van S. Andries- en

S. Joriskerk. De uitbreiding van deze plaeg werd by het

gemeen byzonder daeraen toegeschreven, dat de schrobbers

en schrobsters de ringen en kloppers der huisdeuren, des

nachts bestreken met spek , welk zy uit de besmette huizen

zouden hebben gehaeld. Deze schrobbers en schrobsters

waren de krankenwachters, die in tyden van pest de be-

smetten oppasten, hunne lyken waschten en begroeven (2).

Vermoedelyk berokkenden zy zich door hunne hebzucht in

deze nare omstandigheid den haet der gemeente. Wat
daervan zy : de publieke roep moest wel eenigzins gegrond

zyn, daer onze Wethouderen een gebod gaven, dat men,

(i) Hooft, Nederlandtsche Historiën, VI.* Boeck; Van Meteren,
Historie der Nederlanden, III.» Boeck; Jntw. Chronykje, bladz. 225.

(2) De benaming was zeer oud en schynt van het wasschen of
schrobben der besmette lyken of huizen te komen. Als synoniem van
schrobber vindt men by Kiliaen het woord recuwer, waervan Meyer,
(Annales Flandr., A. 1468, pag. 394) den uitleg geeft : Fespilones illi

,

quos pestilentiae temporibus Reeuwers appellamus (Zie Van Hasselt op
Kiliaen, voce reeuwer). Thans beteekent het werkwoord reeuwen in

het algemeen de lyken reinigen en balsemen.

zonder anderen vorm van proces, al degenen mogt dood-
slaen, die men 's nachts of op ongevoegelyke uren omtrent
de huisdeuren zou bevinden iets te verrigten, en waervan de
regte reden niet zou blyken.

iMen was toen in Augusty i.571. Tevens werd er een

gebod gedaen, alle kinderscholen voor eenen termyn van

zes weken te sluiten, en de Oudkleerkoopers mogten,

op straffe van vyftigrhynsche gulden, geen huisraed meer
verkoopen, welke uit besmettehuizen voortkomstig was.

Doch gelyk de wereldlyke middelen niet dadelyk hielpen,

nam men zynen toevlugt tot de geestelyke : den 5.» Augusty
hield men eene algemeene processie, terwyl ook het broe-

derschap van S. Rochiis, beschermheilige tegen de pest,

in O. L. Vrouwekerk werd ingesteld. In de Nieuwstad

werd een pesthuis en kerkhof voor de slagtoffers der plaeg

ingerigt. Tydens de Groole Kermis hield men op Zondag
19.° Augusty den gewoonlyken omgang; maer er mogten
geen maeltyden, zelfs geen bruiloftsfeesten, van meer dan

twaelf persoonen gegeven worden ; en nademael er buiten-

dien zeer weinig kermisvolk was overgekomen, had de

stadsaccys dien dag wel duizend gulden schade (i).

Maer eer de besmetting in hare volle kracht was gekomen

,

was men hier van iets anders getuige geweest, hetwelk by

de vrome Katholyken groote ergernis had verwekt : de

hoofdkerk was door een ongelukkig toeval wederom
ontheiligd geworden ; en dit had in dien tempel de tydelyke

slaking der godsdienstoefeningen ten gevolge gehad. De
zaek had zich in dezer voege toegedragen :

(1) Diercxsens, Anlverpia, ad A.™ 1S71 ; Antwerpsch Chronykje,
bladz. 231, 232 en 233; Papebrochius , Annales Antv, Tom. IH, p. 202.
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Eene fruitvrouw, welke voor de groote kerkdeur, op de
Handschoenmarkt, vygen verkocht, werd door twee soldalen

aengesproken. Een derzelve trachtte eenige vygen wegte-

futselen, en naluerlyk wilde het wyf dezen diefstal beletten.

Van woorden kwam het tot daden; en het wyf ontving

zulken zwaren slag op het hoofd, dat zy bewusteloos neder-

zeeg, waerdoor groot rumoer onder het volk kwam. De
policiedienaers

, op het gedruisch toegesneld zynde, wilden

den pligtige en zyn makker aenhouden ; maer deze vlugtten

ter kerke in, alwaer toen in Venerabelkapelle mis gezongen

werd. Nadat de dienst geëindigd was, meenden de beide

soldaten te vertrekken ; maer de geregtsdienaers hielden al

de poorten gesloten en bezet. Acht of negen Spanjaerden

trokken daerop hunne sabels, om zich met geweld eenen

doortogt te banen. Reeds waren eenige priesters gekwetst

geworden, als het volk ter hulpe schoot, gewapend met
kandelaers en banken : een der Spanjaerden werd doodge-
slagen

; een ander werd gekwetst ; de overigen gaven zich

aen de wacht gevangen.

Dit gebeurde den 15.° Maert 1571. Toen de Bisschop

van Antwerpen van dezen manslag onderrigt was geworden,
gebood hy, dat de cathedrale kerk t» cessie zou worden
gelegd. Deze formaliteit bestond hierin , dat de kerk geslo-

ten en al de godsdienstoefeningen gestaekt werden. Men
had dit in vroeger tyden nog gezien. In 1490 , by voorbeeld

,

had de Bisschop van Kameryk de gansche stad in cessie

gelegd , zonder andere reden , dan dat hy op de Wet-
houderen verstoord was, men zegt niet uit welke oorzaek :

de godsdienstoefeningen bleven van 4.° tot 8.° September
gestaekt. In 1538 had de Landdeken van Antwerpen

insgelyks deze soort van excommunicatie uitgesproken; en

wegens eene zeer zonderlinge reden : de Schoutel had

een meisje, dat legen harer ouders dank met eenen knecht

ondertrouwd was, uit het huis eens Kanoniks gehaeld. Dit

was regt misbruik maken van de geeslelyke magt; maer in

het onderhavige geval, dat van de schending des tempels

door eenen moord, kon de cessie zich wettigen : zy duerde

tot den 18.° Maert, alswanneer de kerk door den Bisschop

werd heropend, nadat hy ze onder het luiden van al de

klokken herwyd had (1).

Inmiddels was Alva de volksverbittering door allerlei

snoode willekeurigheden blyven voeden en aenhilsen. Onder
anderen had hy door den metaelgieter Jonghelincx een

koperen standbeeld doen vervaerdigen , van de kanons

,

welke hy by den slag van lemmingen op de opstandelingen

had veroverd. Dit beeld, met zyn voetstuk, hoog vyfiien

voet, verbeeldde den Hertog overeind staende, blootshoofds

maer in vollen harnas, was hem zeer gelykend en had zyns

persoons lengte. In de linkerhand hield hy den bevelstaf,

hebbende den regter arm ongewapend naer de stad uit-

gestrekt. Aen 's Hertogs voeten lag een tweehoofdig en

vierhandig gedrocht, voorstellende den Adel en het Volk,

welke hy beweerde overwonnen te hebben. Deze zinnebeel-

dige personaedje hield in de eene hand eene brandende

fakkel, in de tweede eenen gebroken hamer, in de derde eene

byl, en in de vierde eene ruige knots. (2). Om den hals

{\) Papebrochius, Jnnaleè Antv. , Tom. III, pag. 196; Diercxsens,
Antverpia, ad A."; Beriryn , Chronyke, fol. 77; Chronicum Lyra-
num, Mss. , ad Annum.

(2) Of ook de knots door eene hand is vastgehouden , dit kan men
DEEL IV. 00



474 VIERDE TYDVAK.

van deze dubbele figuer hing eene tascli , waer serpenten

uitkropen ; aen de ooren hingen geuzennapjes. Onder al die

verwarring van ledematen, merkt men nog eene hand,

welke eene beurs schynt te houden , en waervan Alva den

arm te gelyk met een momaenzigt onder zynen linker voet

treedt. Op de voorzyde van het voetstuk las men het

volgende opschrift in den steen gehouwen :

FeRDIMANDO ALVAREZ A TOLEDO, ALVAE DUCI, PHILIPPI II,

mSPANIARUM APÜD BELGAS PRAEFECTO
, QUOD EXTINCTA SEDI-

TIONE, REBELLIBÜS PüLSIS , RELIGIONE PROCÜRATA , lüSTmA
CÜLTA, PROVINCIIS PACEM FIRMARIT , REGIS OPTIMI MINISTRO

FIDELISSIMO POSITÜM (1).

Op de regterzyde van hel voetstuk was in halfverheven

beeldwerk afgebeeld een herder dryvende zyne schapen

ter weide, en de wolven en leeuwen voor hem vlugtende,

terwyl de uilen en vledermuizen voor den opkomende

op de teekening niet onderscheiden ; het is zeker, dat er nog eene
hand onder de voeten des beelds zigtbaer is , waerin men de rekwesten
en horzen merkt, van welke Van Meieren in zyne beschryving gewaegt.
Verder verschilt deze schryver eenigzins met P. Bor, in zyne verklaring :

hy zegt dat er twee beelden, hebbende veel armen, aen 's Hertogs voeten
lagen, bediedende, volgens den uitleg van Arias Montanus, die waer-
scbynlyk ook het opschrift maekte, de twee staten des lands : de
Adeldom en de Gemeenten (Zie de aenteekening op dit standbeeld in
de nieuwe uitgave van het Antwerpsch Chronyhje, bladz. 246).

(I) Dat is : Gesteld ter eere des allergetrouwsten ministers van den
allerbesten Koning, Ferdinand Alvarez van Toledo. Hertog van Alba,
Landvoogd in de Nederlanden voor Philips II, van Spanje, omdat hy
den opstand gedempt, de opstandeüngen verdreven, de godsdienst
hersteld

, het regt gehandhaefd en den vrede gevestigd heeft.

Ferdimando alvarez
A TOLEDO ALBi^ DVC.

PHIUPPUI . HlSE APVD
BELGAS PRfiJEG. QVOD
EXTINCTA ^EDIT. RE.
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dageraed de wyk nemen. Onder dit zinnebeeldig tafereel

las men de woorden :

AAEBIKAKOS HflS.

Dat is : de dageraed die het kwaed verjaegt; zinspelende

het grieksche woord HflS op den naem van Alba, welke

in het spaensch dageraed beteekent. Op het gebeeldhouwd

tafereel ter linkerzyde stond een brandofferaltaer tusschen

twee Iropheën van wapentuigen, met het opschrift : Deo

PATRUM NOSTRORUM s)acrum) , dat is : den God onzer vaderen

toegewyd. Op de plind van het beeld zelf las men ein-

delyk : Jongelingi opus ex aere captivo : Jongelings werk

van afgewonnen metael.

Dit standbeeld, waervan wy hiernevens de afbeelding

geven, werd den 19.° Mei 4571 te midden van het bin-

nenplein der Gitadelle opgerigt, en veroorzaekte groote

opspraek onder het volk, zoowel wegens de wyze op

welke de Hertog was voorgesteld , als wegens de smadelyke

zinnebeeldige figuer aen zyne voeten liggende. Er zal dan

ook wel meer dan een schimpschrift in omloop geweest zyn :

het volgende is ons door Van Meteren bewaerd gebleven :

Cur statuam vivo tibi, dux Albane, dedisii?

An quia defuncto nemo daturus erat?

Non male coniectas, neque enim crudelia laudem

Facta tutty infamem sed meruere crucem (1).

(1) In eene Hs. chronyk op het provinciael archief, fol. -403, vindt

men de volgende vertaling dier verzen :

Waerom, albaenschen vorst, hebt gy u laten gieten

Een pronckbeeldt t'uwer eer, hetwelck u veel gelyckt?

Is het misschien uyt vrees van d'eer niet te genieten,
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Er verden van dezen vorm twee beelden gegoten ; het
tweede was bestemd om naer Spanje gezonden te worden;
maer of dit ooit zy vervoerd geweest, weet men niet. Zie
hier hoe het onze is verdwenen : wanneer in het jaer 1577
de wallen van het Kasteel langs de sladszyde door het volk
werden gesloopt, zoo als wy hierna zullen gewagen, vond
men het standbeeld in eenen hoek van het binnenplein
staen; en het woedende volk oefende op hetzelve de wraek
uit, welke het hun niet gegeven was geweest op den persoon
zelven bot te vieren. Het beeld werd nedergeworpen, met
hamers en bylen vermorzeld , en de brokken verbezigd om
een kanon te gieten. Een burger bewaerde er lang eenen
voet van in zyn huis opgehangen, als een gedenkteeken, zegde
hy, der wraek op den gemeenen vyand genomen (i).

Terzelfder tyd werd de belasting van den tienden en
Iwintigsten penning door Alva weder opgewarmd. Eene
koninklyke ordonancie, welke er de heffing van regelde,

deed hy afkondigen; en, om te begrypen hoe hatelyk deze
belasting was, lette men op het volgende : Deze tiende
penning was geenszins het tiende der waerde, maer het
tiende van den verkoopprys. By voorbeeld : voor een ding
dat honderd kroonen verkocht werd, moest men er tien ten
behoeve des fiscus byleggen. Veronderstellen wy, dat, na
dit ding bewerkt te hebben , men hetzelve aen eenen kramer

Dal meu naer owe doodt u lof en prys toereijckl?
Gy hebi seer wel bedacht , alzoo uw wreede daeden
Te decken, die gewis niet anders weerdt en sijn,
Als een vermaerde galgh, om d'eerzucht te verzaeden
Die gy u trotselijck toeschryft in uwen schijn.

(I) Papebrochius. ^nnales Antverpienses . Tom. lil, pag. 420.

voor 130 Itroonen verkocht, deze moest dan op zyne beurt

aen den fiscus 15 kroonen geven; om zich wegens zyne

verschotten schadeloos te stellen, verkocht de kramer dit

voorwerp voor 156 kroonen aen den burger, en deze moest

alweer 16 kroonen opleggen, als tiende penning ten behoeve

des Konings van Spanje. Men beseft dan van zelve, hoe

hatelyk zulk eene belasting voor den volke moest wezen.

Te Brussel en in andere steden verwekte deze verbittering

zelfs een vreeselyk oproer onder de Ambachten; en zulks

was voor den Hertog eene waerschouwing, dat hy, ondanks

zyn schrikbestuer , eenen wanhopigen wederstand van

wege de bevolking te duchten had.

Te Antwerpen toonde men zooveel geestkracht niet ; men

was hier door de dreigende Citadelle genoegzaem in be-

dwang gehouden ; de Hertog dorst hier veel meer tegen de

privilegiën bestaen , en alles op zyn spaensch inrigten. Zoo

had hy in Augusly 1571 de regtspleging voor de Vierschaer

vervangen door eene zoogenaemde Justiciekamer, welke in

alle criminele zaken vonniste, zoowel als in de civiele,

wanneer dezelve boven de twee honderd gulden bedroegen.

Tot leden dezer Kamer werden benoemd : de toenmalige

Stadvoogd Frederik Perenot de Granvelle, heer van Cham-

pigny, als voorzitter; Lancelot van Ursel, Burgemeester

dezer stad ; de Ridder Oddaert en Cornelis Boon , Raeds-

heeren by het Hof van Braband ; Cornelis de Wyse,

Schepen; Adriaen van Dyck , Griffier; en de Korte

Roede Peeter van Wayenberg. Eene der eerste verrigtingen

dezer Kamer was het vervolgen der uitwykelingen : den

22.° Augusty werden er wel honderd gevlugle ketters

te hunnen verantwoorde ingeroepen, wilden zy niet ten

I

\\\
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[if

eeuwigen dage op straffe van lyf en goed uit 's Konings
landen gebannen worden (i).

Het volgende jaer werd er ook eene nieuwe Rekenkamer
aengesteld, van welke Butkens en de Ridder Hendrik
van Berchem de hoofden waren. De Tresorierskamer werd
daermede vernietigd. Maer deze twee nieuwigheden hadden
geen duer : beide Kamers werden den i6." January i574
(1575) afgeschaft, alswanneer aen de Stad hare oude
privilegiën en costumen werden wedergegeven.

Terwyl Alva hier met het invoeren dezer nieuwigheden
bezig was, vernam hy dat de Prins van Oranje, op aenrading
van den Admirael de Cohgny, eenige schepen als kapers
bad uitgerust

, en onder de bevelen van Willem van der
Marck, Vryheer van Lumey, in zee gezonden. Deze kapers,
de bekende Watergeuzen, niet te vrede met de schepen
aentevallen en te plunderen, voeren de Schelde op, verwoes-
leden hier en daer een klooster, en gingen den gemaekten
buit in Engeland verkoopen, tot dat hun zulks door de
Koningin Elisabeth verboden werd.

De stoutmoedigheid dezer kapers werd weldra vermaerd.
Den 5." July 1572 's nachts kwamen zy met drie schepen tot
op de hoogte van Austruweel. Zes mannen stapten er uit,
gingen langs den dyk naer hel Vlaemsch-Hoofd , traden
daer in een bootje, en roeiden naer de bargie van Brussel,
welke zy, benevens de vaerschuit van den Zwarten Adriaen,
overrompelden. Vervolgens zakten zy met de beide vaer-
tuigen de Schelde af, voorby het wachtschip en de Berderen

riL^Ï-^'^l'; J'^ati''
"'^ ^'"*"'*'' '^^"- "' P^«- ^«0; .^ntwerpsch

Chronykje, bladz. 232 en 233.
o

,
//

Werf, met dewelke zy eenige schoten wisselden, zonder

dat er iemand bereikt werd. Een waelsch Hopman werd

hen wel mei drie schepen vol krygsvolk nagezet , doch kon

de schepenroovers niet achterhalen , die met hunnen buit

Vlissingen bereikten. De Walen, zich echter over hunne

teleurstelling willende wreken en schadeloos stellen, gingen

te Austruweel aen land , en schoten in den polder eene vette

koe en drie schapen dood , welke zy in de stad bragten (1).

De Watergeuzen hadden ondertusschen niet lange den

vryen handel in de engelsche havens gehad. Een bevel

van Elisabeth had hen gedwongen zich te verwyderen;

de wind had hen naer de hollandsche kusten gedreven ; en

daer hadden zy den 1.° April 1572 Briel overrompeld. Dit

zeestedeken , hoe gering ook , werd beschouwd als den

sleutel van Holland , en deszelfs overrompeling was als het

sein tot eenen algemeenen opstand in de noordelyke provin-

ciën : in Holland en Zeeland verklaerden zich al de steden

tegen de Spanjaerden, uitgenomen Amsterdam en Middel-

burg. De Prins van Oranje van zynen kant verloor geen

tyd : aen het hoofd van twintig duizend man rukte hy in

Gelderland , terwyl de Graef van Berg met een ander leger

in Overyssel drong.

Het schynl, dal een onzer rykste kooplieden. Gillis

Hoofdman (2) , de zeeuwsche Geuzen van mond- en krygs-

behoeften had voorzien ; want den i 8.° Mei werd ter stads-

puije en op de Beurs afgekondigd, dat alle handel met

(1) Antwcrpsch Chronykje, bladz. 244.

(2) Of Hofman , vermoedelyk dezelfde wiens schip op 26.° January

1574 by Saftingen op een zandplaet verzeilde , waerby zyne huisvrouw

verdronk, en hy dertig duizend gulden inbrokte {Antw, Chron, , bl. 233).
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Vlissingen, Enkhuizen, Terveere, enz. op lyf e» goed verbo-

den was. Tevens, onder voorwendsel dat onze slad insgelyks

met overrompeling bedreigd was, rukten hier den 26.° dier

raaend vyftien vaendelen Spanjaerden binnen ; en er werd
afgekondigd, dat niemand des avonds uit zyn huis mogt
komen zonder brandende licht en zonder geweer, op boete

van honderd gulden en gevangenis te water en Ie brood (I).

Alva, die al de aengelegenheid der voordeelen, door de
Geuzen behaeld, dadelyk had ingezien, verzamelde zyne

strydkrachten , om hen in Holland te gaen tuchtigen, als

hy vernam, dat de Graef Lodewyk van Nassau Bergen in

Henegauw had verrast en bezet. De Hertog was dus ge-

dwongen zynen togt naer Holland uitteslellen, om dezen

nieuwen vyand te gaen bekampen; en hy maekte het er

kort mede. Bergen werd den 21.° September ingenomen,
waerover men hier de groote klok luidde.

Gedurende deze onderscheidene gebeurtenissen gingen

de halsregtingen haren gang. Behalve de gewoone ketters

werden ook vele vreemdelingen ter dood gebragt. D^n
i2.° Juny werden te Rupelmonde zeventien Franschen

gehangen, en derzelver lyken, in de Schelde zynde gewor-
pen, kwamen met den vloed voor de stad afgedreven. Den
29.» Augusty werd hier een engelsch kapitein op het Kasteel

gewurgd. Zulks was ook het lot van een fransch kapitein,

met name Sully, die hier lange had gevangen gezeten, en

welken men herhaelde malen had pogen te verlossen (2).

(1) Antwerpsch Chronyhje, bladz. 239 en 240; Wagenaar, Vader-
iandsche Historie, V1I.« Deel, bladz. 355.

(2) Antwerpsch Chronykfe, ad A.» 1572 passim.
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Den 2.°, 3.» en 4.« October 1572 werd Mechelen door de

Spanjaerden, Walen en Duilschers afgeloopen en geplunderd.

De gemaekte buit werd op wagens en paerden naer Ant-

werpen gevoerd, en hier openbaerlyk aen de meestbiedenden

verkocht; dit geschiedde op de Vrydagmarkt, S. Jorisplein,

den Oever, het Bierhoofd en elders. In deze droevige om-
standigheden toonden de inwooners van Antwerpen hun
niededoogen voor de Mechelaers ; want velen dezer laetsten,

welke met vrouw en kinderen herwaerts kwamen gevlugt,

werden in huis genomen , gekleed en gastvry gehouden. Ook
onze Aelmoezeniers zonden naer Mechelen een schip met
brood, boter en kaes lot onderstand der behoeftigen (1).

De Jesuieten, zoowel als de treffelykste kooplieden der

vreemde natiën, waren werkzaem om aelmoezen en huisraed

voor de ongelukkige vlugtelingen intezamelen. Maer de
menschlievendheid der eersten was in die omstandigheid

niet vry van de opspraek hunner vyanden. Het gerucht

liep dat zy de gelegenheid hadden waergenomen om groote

sommen gelds te vergaderen, om hun kollegie te bouwen.

Daerna zegde men dat zy het daervan voortgekomen geld

aen Granvelle hadden geleend, om den oorlog tegen de ket-

ters met meer kracht voorttezetten (2). Het is hier de plaets

niet om de gegrondheid dezer geruchten te onderzoeken.

Omtrent dezen tyd begon de stad Vlissingen aen

Antwerpen groote schade toetebrengen. Wel lieten de

Zeeuwen aenvankelyk vele schepen voorbyvaren , die

voor onze haven waren bestemd, zich vergenoegende

'i:

(1) Strada, Lib. Vil; Antwerpsch Chronykje^ bladz. 244.

(2) Papebrochius , Annales Antv., Tora. UI, pag. 217 sqq.

DEEL iv. 61
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het geschut en de krygsbehoeften uit deze vaerluigen
te ligten; maer toen zy ontwaerd hadden, dat velen
uit Spanje kwamen, bevracht met speceryen en gouden
realen, werden ook deze in beslag genomen, en hunne
ladingen prys verklaerd.

Dit benadeelde dus niet alleen de spaensche regering,
maer ook den antwerpschen handel. Natuerlyk rezen
daerover talryke en luide klagten op . en werd men ge-
dwongen maetregels te nemen, om de belemmeringen der
scheepvaert wegteruimen. Men arbeidde daer dan ook
sedert eenigen tyd aen; en den 28.° February ^575 gingen
er vyf-en-dertig spaensche oorlogschepen met eene menigte
transporten van hier onder zeil. Het doelwit dezer expeditie
was Middelburg te gaen spyzigen. Doch de zeeuwsche
opstandelingen hadden daer lucht van gekregen; en
deze vloot den doortogt willende beletten, hadden zy by
Lillo eenige beurtschepen met puin doen zinken. Hetzy dat
het getal der gezonken vaertuigen voor de breedte des
strooms te gering was; hetzy dat zy na eenige dagen groo-
tendeels naer zee waren gespoeld, er was in het midden
eene opening gebleven, langs welke de spaensche vloot
onverhinderd kon doorvaren.

Deze stopping der rivier moest natuerlyk eene andere
en nog veel gevaerlyker hindernis zyn voor den antwerp-
schen handel. De Prins van Oranje ontveinsde zich zulks
niet; maer, zoo als hy betoogt in eenen brief aen den
Graef I^ewyk van Nassau, meende hy dat de christene
mogendheden daerdoor zouden zyn bewogen geweest, om
tot stutting van den oorlog in de Nederlanden tusschente-
komen. Voor het overige liep de expeditie der Spanjaerden
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vry kwalyk af : eenige dagen nadien werd hunne vloot

door de Zeeuwen grootendeels vernield (I).

Alva verloor daerom den moed niet, maer gebood ten

spoedigste eene nieuwe vloot uitterusten. Den i6.° April

was dezelve klaer en zeilreê tegenover de Nieuwstad. Om
de schepen te bemannen, had men te Gent een aental

schippers aengeworven, welke hier den 10.» en il.° April

waren aengekomen. Dit gespuis, want het was toch niets

anders, had onderwege met stelen en rooven by de boeren

niet minder overlast gedaen dan het krygsvolk toen ge-

woonlyk pleegde. Desniettemin kreeg het met de spaensche

bootsgezellen den bisschoppelyken zegen , toen Franciscus

Sonnius de vloot kwam wyden. Den volgenden dag 17.°

April zakte deze de rivier af, onder bevel van Philips van

Lannoy
, Heer van Beauvois , reeds bekend door de verdel-

ging van den Verloren Hoop. Deze onderneming was geluk-

kiger dan de eerste : de vloot zeilde door den Roompot,
landde aen den Vrouwenpolder, en wist behendig langs

achter eenen ruimen voorraed van mond- en krygsbehoeften

in Middelburg te brengen. Dit voordeel werd hier als eene

uitstekende overwinning gevierd door het luiden der groote

klok en het losbranden van het grof geschut (2),

De Watergeuzen waren ondertusschen niet blyven stil

zitten. Den 13." January 1573 hadden zy wederom zeven

schepen van voor de stad weggehaeld; en den 27.° Augusly
f

(1) Van Meteren, Hist. der Nederlanden, IV.« Boeck; Antwerpich
Chronykje, bladz. 248; Groen van Prinslerer, Archives, Tom. IV,
pag. 73; Wagenaar, Vaderlandsche Historie, VI.« Deel, bladz. 438.

(2) Antwerpsch Chrmyhje , bladz. 249 ; Ph. de Kempenare , Dagre-
gister der Gentsche beroerten, bladz. 114.
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daeraenvolgendc waren zy zoo stout , tot Schooteii toe
een togtje te doen ; daer namen zy gevangen Jonker Marlen
van Ranst, Schepen van Antwerpen, een ryk ouderling, en
voerden hem naer Dortrecht, waer hy tot den 30." November
werd gehouden, en niet losgelaten voor dat hy een groot
ransoen had betaeld {i).

Dit was eene stoute daed, en welke de verwonderlyke
onverschrokkenheid der zeeuwsche vrybuiters zou kunnen
getuigen, had men er niet meer voorbeelden van. Trouwens,
zy hadden niet geschroomd achter zich eene vloot te laten
van twee-en-zestig oorlogschepen, in het begin der gemelde
maend Augusty van Antwerpen naer Vlissingen vertrokken

;

doch welke hier reeds den 4.° September onverrigterzake
en deerlyk gehavend was teruggekeerd. Gedurende deze
geheele maend September arbeidde men aen het herstellen

en uitrusten der weêrgekomen schepen; en middelerwyl
vonden de Watergeuzen de kans klaer, om nog twee
schepen

: de Olyphant en de Maegd van Antwerpen opte-
ligten. Het is waer, dat zy ditmael iemand te spreken
vonden, en dal het voor hen vry bloedig afliep.

Eerst tegen half November was de spaensche vloot weder
in staet gesteld om zee te bouwen. Zy bestond uit zeventig
oorlog- en victualieschepen. De eersten gingen den n.°
onder zeil, groetende de Stad door het losbranden van
hun geschut; maer zoo onvoorzigtig, dat twee kanonballen
het hoekhuis op de Engelschekaei troffen, en zes menschen
daerby gedood werden (2). Maer het einde van Alva's

(1) Antwerpsch Chronykje, bladz. 247 en 251.

Ji) Ibidem, bladz. 251 en 252; Pbil. de Kempenare, Dagregister
der Gendsche beroerten, bladz. 120.
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bloedige landvoogdy stond voor de deur, en hy moest de

uilkomst dezer nieuwe onderneming niet zien : het afvaren

der overige schepen werd voorloopig uitgesteld.

Koning Philips II had namelyk bemerkt, dat hy de

Nederlanden ten onregte door schrik en geweld wilde ten

onder brengen; hy werd dan, als het reeds te laet was,

er op bedacht eenen anderen weg inteslaen. Nu kon

Alva ook niet meer aen het roer blyven ; hy zelf was

daerenboven de landvoogdy wars. De onvergelykelykheid

zyner wapens begon des te meer betwyfeld te worden,

daer de tuchteloosheid onder zyn krygsvolk groote vorde-

ringen deed, omdat hetzelve slecht betaeld werd, alhoewel

de Koning sedert eenige jaren herwaerts ontzettend groote

sommen gelds had afgezonden. Déze hinderpael, welke

den Hertog zeer bevreemde , gevoegd by den haet welken

de Nederlanders hem toedroegen, hadden hem de taek

moede gemaekt ; en op zyn verzoek was hy uit de betrek-

kingen van Landvoogd ontslagen. Deze man, die zich later

beroemde, achttien duizend menschen door beulshanden

te hebben doen ombrengen, vertrok heimelyk uit Brussel

den 18." December 1573.

Velen zal hel welligl verwonderen, dat deze geduchte

voorvechter van Kerk en Koning voor de Jesuieten niet

genegen was. Dit is nochtans zoo, en het was zyns ondanks,

dat deze even geduchte milicie van Rome, geholpen door

volharding en buigzaeraheid, gepaerd by geleerdheid en

doorslepenheid , zich hier begon inledringen. Maer dit ging

toch niet spoedig : de volgelingen van den H. Ignatius de

Loyola, hadden aenvankelyk te Antwerpen met vele vyanden

te kampen. De wederwaerdigheden , welke de Jesuietenorde
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overkwamen, eer zy hier vasten voel kreeg, hebben ons
zelfs belangryk genoeg toegeschenen, om met eenige uit-

breiding aengeboekt te worden.

Meer dan dertig jaren waren er verloopen, sedert dat
de H. ïgnatius, de stichter der Sociëteit Jesu, te Antwerpen
was geweest; en meer dan twintig, sedert dat hy zyne
orde met goedkeuring van Paus Paulus III had opgerigt

,

als in den jare 1562 een zyner gezellen, Jacobus Lainez,
die hem later in het Generaelsambt moest opvolgen, uit

Frankryk in de Nederlanden aenkwam, om er zyne broeders
te bezoeken. Te Antwerpen bestonden er wel geene; noch-
tans kwam hy herwaerts, en nam zynen intrek by den
Kanonik Philippus Almaras , die hem zeer vriendelyk

onthaelde. Lainez, gelyk de meeste leden der Sociëteit,

met zeer innemende manieren begaefd, won weldra de
vriendschap der spaensche kooplieden , welke hem dikwerf
kwamen bezoeken. Het geval wilde, dat de spaensche natie
op dit oogenblik zonder predikant was, en dat Lainez door
lyne landgenooten vurig verzocht werd, voor hen te predi-
ken

; waerin hy gereedelyk bewilligde, na daertoe byzondere
vergunning te hebben verkregen van Maximilianus de
Berghis, Bisschop van Kameryk, wiens voorganger, Ro-
bertus van Croy, herhaelde malen het prediken en bedienen
der Sakramenten in zyn gansche bisdom aen de Jesuieten

strengelyk verboden had (1).

Jacobus Lainez was dus, volgens de aenmerking van

eenen hislorieschryver der Sociëteit (2), de eerste die te

(1) Acta Sanctorum, Tom. VII Julii, pag. 537 en 671.

(2) D'eertte eeuw Societeyt Jesu, VI.» B., II.« Hoofdst.
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Antwerpen in Jesuietenhabyt op den kansel gezien werd.

Zyne preek beviel den toehoorderen zoo wel, dat de

spaensche natie geen geestelyke meer wilde, die niet

van de Sociëteit Jesu deel maekte; en, na vruchtelooze

pooginged gedaen te hebben, om hem hier te houden,
deed men hem beloven, dat hy eenen predikant zyner Orde
herwaerts zoude zenden. Deze belofte werd weldra vervuld :

Pater Peys werd naer Antwerpen gezonden, en predikte

hier voor de Spanjaerden tot in 1564, alswanneer hy werd
opgevolgd door Dionysius Vasquez, een Portugees, die tot

medegezellen kreeg Robertus Claissonius en Joannes van

Asten
, voorheen Pastor van S. Jacobskerk. Dit waren de

nederige beginsels der Sociëteit Jesu binnen onze stad.

Deze eerste Jesuieten verrigteden hunne diensten in

S. Jacobskerk, welker Pastor hen byzonder toegenegen

was; maer deze eens naer Leuven gegaen zynde, en er

gedurende eene maend de geestelyke oefeningen der orde

hebbende bygewoond, kwam van daer terug met eene

moeijelyk te verklaren vooringenomenheid tegen de Paters,

welke hy onmiddelyk den toegang tot zyne parochiekerk

verbood. Dat deze handelwyze des Pastors eenigerwyze uit

ligtzinnigheid voortsproot, schynt hieruit, dat hy zich korts

daerna jegens hen even genegen toonde als te voren;

zooverre zelfs, dat hy by testamente al zyne goederen

aen hun kollegie te Leuven naliet.

Middelerwyl waren onze Jesuieten genoodzaekt geweest,

eene andere kerk te zoeken ; of zy dezelve vonden , is ons

niet gebleken; en men weet ook niet, waer zy woonden.

Volgens dat Papebrochius laet hooren , moet er ten tyde

van Pater Vasquez reeds spraek geweest zyn van de
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oprigting van een kollegie; hy voegt er zelfs by, dat het

Kapittel van O. L. Vrouwe zich verbonden had den grond

te geven, op welken ten koste der spaensche natie een huis

voor de Sociëteit zou worden gebouwd; maer daer waren

zekere voorwaerden by besproken, welke de Orde niet

volkomen bevielen : weshalve de zaek voorloopig bleef

steken. Te regt merkt Diercxsens aen , dat , indien dit alles

waer is, de Sociëteit den Kapittelheeren aengenamer is

moeten wezen dan de andere kloosterorden ; want, buiten de

Norbertyners , welke in geheel byzondere omstandigheden

herwaerts kwamen, had het Kapittel nog nimmer aen eenige

kloostergemeente bouwgrond aengeboden; maer integendeel

meestentyds zyn best gedaen, om al degenen, die, zich hier

achtervolgens vestigden, uit de Stad te houden, of althans

ondragelyk harde voorwaerden opteleggen; zoo als getuigen

de bittere twisten, welke het daerover met de Predikheeren,

Minderbroeders, Peeter-Potsheeren en Lievevrouwbroeders

herhaeldelyk gevoerd heeft.

Het kan nochtans gebeurd zyn, dat, zoo niet het gansche

Kapittel, dan toch eenige Kanoniken, zoo als Philippus

Almaras, den Jesuielen den noodigen bouwgrond hebben

aengeboden; maer hun aenbod introkken, toen de Paters

de door het Kapittel gestelde voorwaerden van de hand

wezen, en dat de zaek op deze wyze bleef steken. Wat
daervan zy. Pater Vasquez kon niets tot stand brengen,

en vertrok in i565 naer Italië, latende hier Robertus

Claissonius, die, in afwachting van betere tydsomstandig-

heden, voor hem en zyne medegezellen een huis huerde,

over hetwelk hy Pater Dacosta als Vicerector aenstelde.

Deze Dacosta, sprekende van het plan ter oprigting van
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een kollegie, zeide dikwerf : deficiam aut efjiciam : ik sterf,

of moet er door. Men zal straks zien , dat hy deze taek

maer ten halve kon volbrengen.

Papebrochius wil, dat de Jesuieten, die in 1570 hier nog
maer drie of vier in getal waren, voor hun kollegie nog
niets hadden Ijekomen, en zelfs geen vaste wooning

betrokken; daer zy nu eens samen woonden, dan weder

by anderen hunnen kost betaelden, tot dat zy eindelyk

in het laetstgemelde jaer een huis huerden. In afwachting

van beters, zagen zy hun getal tot veertien vermeerderen,

over welke Pater Dacosta als overste stond. Papebrochius

zegt, dat dit huis een prachtig gebouw was, gelegen regt

over het huis waer Alva soms zynen intrek nam. Deze
Landvoogd bleef den Jesuieten steeds vyandig; en zoo
lang hy aen het hoofd van het bewind was, konden zy

van hem geenen oorlof tot het stichten van een kollegie

bekomen; althans was dit de reden, waerom Pater Dacosta
in September 1570 naer Spanje vertrok, latende het beheer

der gemeente aen Pater Claissonius, onder wiens bestuer

de Jesuieten in i571 eene kapelle konden openen, met
grooten toeloop van spaensche soldaten, die by hen te

biechten kwamen.

Dit gesticht was echter van kortbestaen; want nauwe-
lyks was Claissonius door Pater Trigosus opgevolgd , of de
Jesuieten kregen stellig verbod van den Bisschop, in hun
huis een draegaltaer te hebben; noch de smeekingen der

Jesuielen, noch de vertoogen van zyne beste vrienden

konden den Prelaet bewegen zyn verbod intetrekken. Men
schoof dit alweer op Alva's nek, en beweerde, dat hy

den Bisschop daertoe had omgeklapt. Maer Diercxsens

DEEL IV. 62

PMlM iiiiliiii..



490 VIERDE TYDVAS.
TWAELFDE HOOFDSTUK. 49t

doet opmerken, dat de Jesuielen alléén zich de schuld

van dit verbod moesten geven , omdat zy verzuimd hadden

niet alleen des Bisschops, mqer ook des Kapittels toe-

stemming ter opening van hunne kapelle te vragen.

De schryver der Historia Domestica schynt op deze

vereischte ter bekoming van den dubbelen oorlof niet

gelet te hebben, daer hy er geen gewag van maekt, en

tegen Alva maer blyft uitvaren, als de bewerker van al

de den Paters wedervarende aenkantingen. Ten bewyze

daervan verhaelt hy, dat men zyn zoon Don Frederico

eens in eene volle vergadering van verscheidene deftige

persoonen had hooren zeggen, dat de Jesuieten in deze

gewesten niet behoorden toegelaten te worden; dat dit

strydig was met de belangen des vaderlands, doordien

hunne instelling noch door de Kerk, noch door de geleerde

mannen was goedgekeurd. De beroepen schryver voegt

hierby, dat noch de vader noch de zoon, ondanks de

pramingen hunner huisgenooten , ooit naer de sermoonen

der Jesuieten gingen, alhoewel zy regt over dezer huis hun

logement hadden , en dat er in de gansche stad nergens in

het spaensch gepredikt werd. Papebrochius , die dit een en

ander mede aenboekt (1) , wil daerin eene schikking Gods

zien; want, zegt hy, indien de Jesuieten, welke dagelyks

tegen de ketteryen uitvielen, door Alva waren bevoordeeligd

en beschermd geweest, men zou hen beschouwd hebben

als werktuigen en medepligtigen der strenge staetkunde

dezes Landvoogds; weshalve zy dan ook in den haet van

het gemeen zouden zyn gevallen ; maer ou was het hun

,

(1) Papebrochius, Annale$ Antverpiemei , Tom. III, pag. 200.

even als den meesten vervolgden gebeurt, gemakkelyker
geworden de genegenheid des volks te winnen.

Inderdaed, zy hadden magtige beschermers onder de
burgery en vooral onder de spaensche natie verkregen.
By deze laetste muntte byzonder uit Fernando Frias, die
yverig werkzaem was, om den Jesuieten eene vaste wooning
te bezorgen. Hunne tegenstrevers verzuimden van hunne
zydegeen middelen, om deze poogingen te dwarsboomen
en te verydelen

;
zy bragten het zelfs zooverre, dat het huis,

gedeellelyk door de Paters betrokken, tot koninklyke druk-
kery en boekery werd bestemd ; en de akt daertoe staende
was reeds in naem des Ronings opgesteld, tot groot leed
van degenen die het huis voor een Jesuietenkollegie ge-
schikt vonden. Maer Christoffel Plantyn was in geener wyze
te bewegen, deze gift, hem door den Koning aengeboden,
ten nadeele der Paters te aenvaerden.

Het blykt niet, waer dit huis gelegen was, en of er
de koninklyke drukkery werkelyk werd opgerigt; maer het
schynt zeker, dat de Jesuieten hetzelve moesten ontruimen,
en dat Alva hen dwong een ander huis te zoeken. De
schryver hunner Historia Domestica zegt, dat zy nadien
tamelyk klein gehuisd waren in de Bakelei, en dat zy,

terwyl zy daer woonden, in de kerk der Lievevrouwbroeders
hunne diensten gingen doen. Deze Bakelei, aldus genaemd
naer hake (varken) , bevond zich , zoo Papebrochius meent

,

tegen de stadsvesten, strekkende van den Huidevetters-
toren naer de Kipdorppoort ; aldus bevonden zy zich
vry digt by de Lievevrouwbroederskerk

, welker choor
nog maer alleen volbouwd was, en werwaerts men over
den Wapper uaertoe ging.

ii
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Te midden van al dezen tegenspoed, om hier een kollegie

tot stand te brengen, deed zich eene nieuwe wederwaerdig-

heidop, omtrent welke Papebrochius volgens de Historia

Domestica in het breede uitweidt, en welke ons ook
belangryk genoeg heeft toegeschenen , om hier omstandig

vermeld te worden.

In het jaer i570 was te Antwerpen aengekomen zekere

Theodorus Tilmannus, een vlugteling uit het Jesuieten-

kollegie van Weenen. Deze geveinsde Jesuiet had zich door

zyne innemende beleefdheid in de goede gunst der Koningin

welen te dringen, eer dat deze naer Spanje verlrok, en

had van haer eene geldelyke toelage bekomen om te Leuven
het docloraet te verkrygen. Werkelyk verkreeg hy, door
zekeren list, dezen graed, zoo gezegd, sub camino (onder de
schouw). Daerna werd hy Pedagoog over eenige spaensche

jongelingen, en scheen den vyanden der Jesuieten goed
geschikt, om by het bisschoppelyk seminarium benoemd
te worden; alzoo daeruit zou kunnen blyken, dat men
de hulp der Paters by het onderwys der jeugd ligt kon
ontberen. Wat er van dit vermoeden van onzen historie-

schryver moge geweest zyn, het bewyst dat de Orde, van

eerst af aen, met geduchte mededingers te worstelen had.

Tilmannus, zegt al verder de Jesuietenschryver, hoerde

regt over het seminarium een prachtig huis, en gaf een

weidsch programma uit, van de boeken, welke hy zou

uitleggen. Hy ging altoos koslelyk gekleed , byzonderlyk op

de feestdagen, dragende eenen langen fluweelen tabbaerd,

doende zich volgen door drie knechts en vyf leermeeslers

(Praeceptores), van welke hy zich Rector noemde. Lang

duerde deze weelde niet; want de nieuwe Rector verviel
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weldra in schulden ; en hy rigtte zooveel uit , dat de

Bisschop, het Kapittel en de Raed , welke hem allen

ondersteunden , bemerkten dat zy bedrogen waren ; vooral

toen zy vernamen, dat hy eene byzit hield, om van

nog grovere schelmstukken te zwygen, waermede hy het

seminarium bezoedelde.

De duitsche geleerde speelde nochtans zyne rol gedu-

rende twee jaren, staende nu eens naer eene pastory^

dan weer naer eene kanoniksdy, andermael zich uitgevende

voor geneesheer, en gedurig tegen de Sociëteit en hare

instellingen uitvarende, met sommige hem bekende zaken

kwalyk uitteleggen , en er allerlei lasterlyke onaerdigheden

bytevoegen. Men maekte hem ook uit, gezamenlyk met
eenen der Burgemeesters en twee voorname predikanten

uit een klooster, voorden bewerker van zeker plan, in

1575 ontworpen, bestaende in het heffen van eene subsidie

uit de bieraccys, ter bezoldiging van de Professors der

openbare scholen, met oogmerk het gymnasium der Je-

suieten te doen vallen ; maer de zaek bleef in den steek.

Tot dusverre het verhael van Papebrochius. Moeijelyk

kunnen wy al hetgeen daerin voorkomt voor echt aen-

nemen; want, behalve de onwaerschynlykheden , komen er

ook vele onnauwkeurigheden in voor, welke Diercxsens ook
niet zyn ontgaen. Trouwens, deze doet aenmerken, dat

hetgeen men te Leuven in de wandeling promotio sub camino
noemf, maer in gebruik is, wanneer een student, by eene

byzondere bevordering, tot licentiaet in de wysbegeerte

wordt benoemd; maer dat deze wyze van promoveren
voor de andere graden in de faculteiten niet in gebruik
is; ook vindt men van Tilmannus geen melding in de

i
t
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jaerboeken der Universiteit. Ten anderen, zegt hy, de
benoeming van Tilmannus tot Rector van het bisschoppelyk

seminarium niet te verstaen : eensdeels, omdat het semi-

narium der godsgeleerdheid hier eerst ten jare 1605 werd
opgerigt : andersdeels, omdat men nergens vindt, dat de
scholen

,
in welke de humaniora werden onderwezen , den

titel van bisschoppelyk seminarium hebben gehad.

Uit dit een en ander besluit Diercxsens, dat Tilmannus
raogelyk aen het hoofd eener parochieschool heeft gestaen;

want de bestuerders van zulke scholen voerden den titel

van Rector en hadden onder zich Praeceptores of leermeesters,

welke de latynsche en grieksche talen by dezelve onder-
wezen. Mogelyk ook, dat men hem had vrygesteld van de
ordonancie, waerby het onderwys dier taleu buiten de
parochiescholen was verboden, en hem toegelaten een

byzonder kollegie te openen. Voor het overige, indien het

moeijelyk valt te begrypen, hoe de bevordering van Til-

mannus den Jesuieten kon hinderen , nog veel moeijelyker

laet het zich verklaren, hoe zulk een uitgekreten gelukzoeker

zooverre hebbe kunnen huichelen, dat Bisschop, Kapittel

en Stadsraed hem onder hunne bescherming namen. Be-
palen wy ons by deze aenmerking.

Inmiddels had zich het gerucht verspreid, dat Alva
uit de Nederlanden ging worden teruggeroepen. Frias

nam daeruit de gelegenheid, om nieuwe poogingen by
den Landvoogd aentewenden , ten einde vóór zyn vertrek

de toestemming tot het vestigen der Paters binnen de stad

te bekomen. Zonderlinge zaekl hy ontmoette nu by den
Hertog minder tegenstand ; weshalve hy zich haestte vier

duizend dukaten aentebieden , om een huis te koopen.
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Twee onzer burgers kwamen dien Spanjaerd hierin te

huipe, en de vrienden der Sociëteit yverden een jaer lang,

om voor hen een geschikt lokael optesporen.

Eindelyk in 1575 vond men een huis te koop. Dit was
een van de schoonste gebouwen der stad, en in het midden
derzelve gelegen. Over ettelyke jaren, namelyk in 1539,

blykens het jaerlai dat op de steenen trappen stond uit-

gehouwen , was het door den schatryken Erasmus Schelz

uit den grond nieuw opgebouwd, ter plaetse waer de
Akenaers vroeger den stapel hunner goederen hadden;
van waer hetzelve het Uuis van Aken was blyven genoemd
worden. Maer om zulk een aenzienlyk gebouw te koopen,

was er geld van noode. Zeventien duizend kroonen was
de bepaelde prys : om deze som te maken had men slechts

zes duizend kroonen byeen ; de spaensche Pagador of

Schatmeester had er hun nog duizend toegezeid , anderen

boden van honderd tot vyf honderd kroonen ; zooverre dat

men elf duizend dukaten byeen kreeg (i), vormende juist

het kapitael, waermede het huis belast was. Thans moesten

er nog zes duizend kroonen gevonden worden. Frias

handelde daerom zelf met den eigenaer, Gaspar Schetz,

heer van Grobbendonck ; en zoodra deze verstaen had, dat

men het Huis van Aken voor de Jesuieten bestemde, toonde

hy zich zoo bereidwillig, dat hy zelf deel in de gifte wilde

nemen, en den koopprys met vyf honderd dukaten ver-

minderde. Er werd overeengekomen, dat de verkooping

(1) Wy hebben in die opsomraing de benaming, nu eens van kroonen
dan van dukaten, door den schryver gebezigd , behouden. De lezer zal

ligt ontwaren dat deze namen van geldstukken hier als synoniem slaen.

/
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Twee onzer burgers kwamen dien Spanjaerd hierin (e

huipe, en de vrienden der Sociëteit yverden een jaer lang,

om voor hen een geschikt lokael optesporen.

Eindelyk in 1575 vond men een huis te koop. Dit was
een van de schoonste gebouwen der stad, en in het midden
derzelve gelegen. Over ettelyke jaren, namelyk in 1559,

blykens het jaerlal dat op de steenen trappen stond uit-

gehouwen , was het door den schatryken Erasmus Schetz

uit den grond nieuw opgebouwd, ter plaetse waer de

Akenaers vroeger den stapel hunner goederen hadden;
van waer hetzelve het Huis van Aken was blyven genoemd
worden. Maer om zulk een aenzienlyk gebouw te koopen,

was er geld van noode. Zeventien duizend kroonen was
de bepaelde prys : om deze som te maken had men slechts

zes duizend kroonen byeen ; de spaensche Pagador of

Schatmeester had er hun nog duizend toegezeid , anderen

boden van honderd tot vyf honderd kroonen ; zooverre dat

men elf duizend dukaten byeen kreeg (1), vormende juist

het kapitael, waermede het huis belast was. Thans moesten

er nog zes duizend kroonen gevonden worden. Frias

handelde daerom zelf met den eigenaer. Gaspar Schetz,

heer van Grobbendonck ; en zoodra deze verstaen had , dat

men het Huis van Aken voorde Jesuieten bestemde, toonde

hy zich zoo bereidwillig, dat hy zelf deel in de gifte wilde

nemen, en den koopprys met vyf honderd dukaten ver-

minderde. Er werd overeengekomen, dat de verkooping

(1) Wy hebben in die opsomming de benaming, nu eens van kroonen
dan van dukaten, door den schryver gebezigd, behouden. De lezer zal

ligt ontwaren dal deze namen van geldstukken hier als synoniem slaen.
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op eenen vreemden naem zou gedaen worden : Fernando

Frias en Gaspar Schetz teekenden hel contiact, waerby

deze laetsle aen den eerstgenoemden het Huis van Aken

voor zeventien duizend dukaten afstond. Maer nademael

men moeijelykheden vreesde van wege den Raed, die maer

met ongenoegen kon zien, dat zulk een aenzienlyk gebouw

onder de doode hand zou vallen, en dat men ook niet

wel verzekerd was van Alva's toestemming, hield men de

zaek nog eenen geruimen tyd verholen, tot na het vertrek

van dezen Landvoogd , en tot dat men omtrent de inzigten

van den Raed was gerust gesteld (1). Dusdanig was het

allezins beslommerd beginsel der Jesuieten te Antwerpen.

(1) Het schynt uit de omzigtigheid , met welke de Jesuieten by dien

aenkoop te werk gingen , dat zy bewust waren van eene oude wet , by

welke het in onze stad en vryheid verboden was verkoopakten of

rentenbrieven te maken of te bezegelen ten voordeele van geestelyke

persoonen. Zeker was die wel ten jare 1392 hier nog in hare volle

kracht, alswanneer Philips de Stoute onze Wethouderen gebood dezelve

voor een enkel geval ten voordeele der Karthuizers van het Kiel opte-

schorten (Zie Bylage I, Charters over de Karthuizers, hierachter).

>>iW
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BYLAGEN.

BYÜtiE A.

DE ZWËETZIEKTE TE ANTWERPEN.

N. 1 . — Brief der gentsche geneesheeren aen Jacob van den

Kasteele (Gastricus) en zyne ambtgenooten te Antwerpen ^

om inlichtingen omtrent de destyds woedende pest te vragen^

30." September 1529 (Bladz. 46).

Medici Gandani lacobo Gastrico , caeterisque suis artis medices

eonmilitonibus , salutem.

Rumor iam fere per universum orbem dispersus est, viri

doctissimi , apud vos novam quamdam ortam esse morbi speciem,

quae celerius ac maiori cum gravamine aegrum ad iDternecionem

seu mortem deducit, quam ipsa pestis omnibus nota : tura quia

adventitia est, turn quia medicis hactenus ignota. Qua de re

Gandis Reipublicae gubernatoribus , subiectorum nimirum utilitati

consulentibus, baud incoDsultum visum est, huius civitatis medicos

convocatos consulere, quidnam remedii potissimum praesenti huic

lethali morbo adhiberi , aut quo maxime praeservativo adveniens

DEEL IV. 65
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propulsari posset. Nos , ne ignoto luorbo inederi veile videreiims,

consultum declaravimus fore, si ad vos unanimes scriberenms,

rogando, ut novi huiiis pestileotissimi mali signa, ex quibus

eins Dotitiam colligere valeamus : sudoris niodum , eiusdem con-

ditionem, quam potissimum partem teneat, lotii dissidentiam

,

alvi recreationem, pulsus diversitalero, et (ut universum loquamur)

sex rerum praeternaturalium in hoc morbo dispositionem nobis

declarare baud gravaremini. Quod ui fiat, nou tantum ipsa res-

publica, quae pro beneficio in eam collato parats mercede agnoscet,

quantum et nos , qui id summe cupianius , vos eliani atque etiam

obtestamur. Yalete. Gandavi, pridie Galend. Octobris 1529.

N. 2. — Antwoord van Jacob van den Kasteele aen de genees-

heeren van Gent, 2." October i527 (Bladz. 49).

Eximiis et expertissimis rei medicae Professoribus Gandavi

praxim exercentibus Jacobus Gastricus, physicus Antverpiensis,

salulem.

Bedditae snnt mihi , viri huroanissirai , a publico vestrae Rei-

publicae tabellario doctissimae litterae vestrae, quibus certiores

fieri cupitis de novo hoc et prioribus saeculis incognito morbo

,

qui primum ex Britannia , deinde ex orientalibus maritimis

regionibus ortum habens, ac per Germaniam Inferiorem obam-

bulans, tandem et nostram hanc civitatem occupavit, ac plurimos

strenuos viros citissime confecit et neci dedit; petilisque ut, una

cum confratribus meis medicis hic agentibus
,
primum colloquio

de hac re habito, vobis ac reipublicae vestrae perscribam, quaenara

sit morbi species, quibus signis noscatur, qua cura regendus

sit et propulsandus ; turn , quo paclo nondum ab illo apprehensi

praeservari ac muniri ne arripiantur, possint, ut commodius

vestris civibus (si forsan et malum boe istuc , quod Deus avertat,

serpat) consulere possitis. Verum cum commilitonibus meis, viris

profecto doctissimis, post epistolam vestram acceptam non fuit

opportunitas de re hac consultandi , partim quod nonnulli illorum,

sibi ac familiae suae metuentes, hinc alio ad tempus migrarent,
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partim quoque, qui adhuc adsunt, aut ipsi a lue hac immani
apprehensi, lecto decumbunt, aut, si valentes sunt, toto die aegris

iuvisendis ultro citroque cursitando, ac domi etiam lotiis inspi-

cieudis et consiliis dandis sunt
, quemadmodum et ego quoque ,

occupatissimi ; ut admodum diflicile fuerit illos simul convocalos

convenire.

Igiiur cum amplissimus uosler Senatus , a vestrae civilatis Ma-
gistratu rogatus, mihi provinciam vobis respondendi iniunxeril,

ac vos etiam per litleras a me idem petieritis, utrisque gratificari

volens, laborem hunc scribendi perquam lubens suscepi. Quare,

partim ex colloquio prioribus diebus hac de re cum aliis medicis

habito, partim ex iis quae industria et experientia me docuit,

paucis perscribara quae de hoc terribili morbo cognita teneo;

nam prolixius scribere neque per occupaliones et temporis an-

gustiam vacavit, neque etiam opus fuit, cum ex iis reliqua pro
vestro ingenio, doctrina et experientia facile poteritis coniicere

et assequi.

Morbus igitur iste sudoriferus (quem vulgus Anglicum sudorem
vocat, quod soli Angliae diu cognitus et peculiaris fuerit) videtur

posse nuncupari febris epkemera pestilenlialis aut epidemialis.

Est enim febris quaedam pesiilentialis accensa potissimum et

fundata in spiritibus; quanquam non negem quin et sanguis

et reliqui humores una accendantur et inficiantur : estque tanta

humoris et veneni malilia tanlaque materiae furiositas , ut natura
illico crisim tentare cogatur, quae in horis certis conficitur :

nam, ut reliqui morbi acuti terminantur in die critico , aut 4.» die,

au 7.», aut 9.% aut H.% aut U.\ aut 17.«, aul 20.», aut 24.», eic.

ita hic morbus, de quo nunc agimus, lerminalur aut hora 7.',

aut 9.' (quod raro fit ad salutem) , aut hora 11.% au 14.% aut 17.*,

aut 20.*, au 24.', quem terminum ut rarissime excedit, ita plu-

rimum attingit. Fit auiem crisis huius ephemerae pestilenlialis

maxime per sudorem copiosum et foetidum, et quandoque etiam
per frequens lotium ; nam quo frequenlius aeger urinam in hoc
morbo facit, eo melius: quibusdam etiam, quanquam paucis, vomi-
tus supervenit

, quo sanguinem atrum ac bilem reiiciunt. Verum
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quanquam febris haec quaedain pestis sit species, temen, ut alia

peslis non ita est coniagiosa ; muiti enim aegris assidue assistunt,

qui non inficiunlur; et alii, quantumvis fugientes et sibi maxime
caventes, lamen apprehenduntur. Corripit igitur tantum disposilos.

Potissimum apprehenduntur plethorici el cacochymici; ac illis, ex
hoc morbo ubi arrepti sunt, maior est periculum.

Occasionem autem et causam potissimum huic morbo dedisse

reor, multam et diuturnam, quae hac aestale praecessit aeris

humiditatem, fuit enim totus fere annus et praecipue aestas

ergens ad humidum cum tepido quodam calore, quod aeris

temperamenium , calidum videlicet et humidum, omnium aeris

temperamenlorum pessimum est, et maxime morbos pestilenticos

in hominibus producere natum. Et apud nos coepit hic morbus
postdensamquandam graveolentam nebulam, ac saeviit potissimum
austro, qui calidus est ac humidus, cum multa pluvia flante;

inlraque dies quatuor plus minus quadringentos ad Orcum misit.

Invasit frequenter cum frigore quodam et horripilatione aut

cum rigore
, quandoque ad semihoram

, quandoque paulo diutius

durantibus
, nonnunquam cum angustia circa praecordia et pulsu

ac tremore cordis el tolius corporis debilitate, ita ut pedibus

insislere vix valeanl : aliquando cum capitis dolore et vertigine :

frequenter in somno aut illico a somno : Deinde succedit sudor
quidam symplomaticus et diaphoreticus foetidus per universum
corpus, praecipue tamen circa pectoralia , calor quoque pau-
latim invalescit.

Signa igitur huius morbi sunt haec quae nunc scripsi de
modo invasionis, el sudor foetidus cum mala illius loleranlia el

angustia, calor, ac aestuatio circa pectoralia, inttammalio, rubor,

el inflalio fauci, capitis dolor et cordis pulsus, ac tremor, nonnuUi
eliam renes, alii ventrem, alii stomachum, alii alibi dolenl.

Durat morbi vehementia ut plurimum 24 plus minus horas,

quandoque lamen paucioribus horis terminatur, ut 14 horas,
• 17 aut 20. Lolium hoc morbo laboranlium rarissime medico
visendum, porrigitur, quod illud in leclo fere facianl, ne malula
illis porrecla, aulsese ad urinam emitlendam erigentes, ab exteriori
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acre tangantur, qui sudorem illum pestiferum et venenosum,
quem natura .creticando ad exleriora propellit, ad interiora reducat

et repercutiat, ac ita (ut fere fit dum ante tempus nudantur)

mors illico subsequatur. Sic eliam vix licet pulsus modum el

diversitatem perpendere
, quod manus sub stragulis continendae

sint, ne aer frigidus illas cum pectoris aliqua parte attingal. Verum
cum aeger tuto nudari potesl , quod est ubi sudor iam et cordis

pulsus ac angustia cessarunl , el aeger sese alleviatum senlil ac
manus iam detumuerunt, quae in ipsa morbi vehementia pro
tumore et inflammaiione rigidae sunt et tensae, ut claudi non
possint; quod quandoque post 14, quandoque post 17 horas,

frequenter tantum post 24."" horam contingere solet; lum, inquam,
pulsus adhuc reperilur, qualis est febri calida laboranlium molles

et undosus ex sudore , frequens el velox diversus , et frequenter

plenus in plethoricis potissimum. ,

Quoad curam etc

Interdum morbus isle adeo est saevus et tanta veneni pernides

,

ut intra horas paucissimas, ut 6 aut 7 aut 9 aegrum perimat,

ideo remedia quae dantur, tempeslive dare expedial.

Anlverpiae, II Octob. anno 1529.

De sudore epidennali, quem Anglicum
vocant. Anlverpiae, 1529. in-8.«, zeer

zeldzaam. Medegedeeld door den gel.

heer C Broeckx , Med. Doctor.
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BYUGE 6.

TERSTERKING DER STAD.

JU' t

N. I. — De Stad magtigt de gecommitteerden der fortificatiën

tol het ligten van gelden om de werken voottezetten, 30.°

Aégusty 1543 (Bladz. 90).

Naedien de leden eude breede raide der stadt van Antwerpen
in deze jegenwoirdige ende loopende maent van Aiigusto xv' jaer

ende dryenveertich , lot heur lieder gewoonlycker plaetsen (omine
der saken vanden dachvaert alsdoen wesende) vergaert zynde,
onder dandere oyck te kennen gegeven waere geweest , van wegen
ende ten versuecke vanden gecommitteerden totten ontfange ende
vuytgeuen vander fortificatiën der seluer stadt, van dat zy gede-

puteerde, als namentlyck Peter van Halmale, Willem de Moelener,

Splinter Corneliss. ende Jacob Peters, bereet waren te doene
heure rekeninge ende bewiis van beurder administratieu ende
bewinde, dwelck zy ouer dincomen ende vuytgeuen der seluer

fortificatiën
, tot sinte Martensmisse inden jaere van tweenveertig

ende daer te voren gehadt hadden. Ende het soe zy, dat dien

achteruolgende byden vóirs. leden gesloten ende geaduiseert

werdde , alsdat de voirs. rekeninge geschieden ende gedaen soude

wordden voir beyde de Bourgermeesteren , ennige vanden Sche-

penen, oude Schepenen, hoodtsluyden vander poorteryen, Wyck-
nieesteren ende ennige vanden dekens vanden Ambachten van

\
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deser stadt , die de selue Ambachten daertoe souden nomineren
€nde deputeren ; ende dat dien nagaende die voirs. rekeninge op
heden datum van desen ople groote peysmakers camer der voirs.

stadt, in presentien als voire gedaen ende gepasseert zynde,

men bevonden heeft by slote vanden voirs. rekeninge , ende oyck

byden remonstrantien , die van wegen der seluer gecommitteerde
alsdoen daer openbaerlyck gedaen werdden , dat de borsse vander
seluer fortificatiën groote, merckelycke ende excessiue sommen
van penningen, al meest by financiën ende freyt opgenomen
zynde, tachler ende in gebreke was, ende dat ouermits den
grooten ende menichfuldigen wercken , diemen noch sindert den
slote vander seluer tot desen dage toe, ten besorge vanden
ingesetenen in alder diligentien ende subiilelyck hadde moeten
doen maken ; ende noch in meerdere tachterheyt gescapen ware
te comene, indien men die begonste wercken wilde continueren :

besunder gemerct , dat metten incomene vanden imposten totter

fortificatiën geslell, egheenssins mogelyck en ware te vervallen

die groote
, sware ende begonste wercken , maer soude men

daertoe behoeuen noch andere merckelycke groote sommen van
penningen op financie ende freyt op te nemenen : dwelck gehoon
ende wel verslaen wesende biide voirs. miinen heeren Bour-
germeesteren, Scepenen, oude Scepenen, hoodtsluyden vander
poorteren , wiickmeesteren ende dekens vanden voirs. ambachten
totter audiiien vander voirs. rekeninge , in vuegen als voire

gecommitteert ende gecompareert zynde, ende daer oppe gelet

hebbende, is biiden seluen eendrachtelyck ouerdragen, geaduiseert

ende gesloten, ende den voirs. gecommitteerden vander fortifi-

catiën expresselyck alsdoen belast ende beuolen die begonste
wercken voorts te continueren ; ende omme tselue te doene , dat
zy noch bij finantien ende freyt opnemen souden, lot minster
schade ende quelsingen, alle alsulcke sommen van penningen
als zij daertoe behoeuen ende hen goetduncken soude. Ende
dat men den goeden luyden , die voirs. penningen opbrengende

,

genen soude behoirlycke obligatien, onder den segel ten saken
deser stadt, geiekent wesende by eenen vander secretarissen

. 1

i
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der seluer stadt , mits daer aff hebbende ordinancie vanden voirs.

gecommilteerde oft tween van hen , van allen welcken saken de

voirs. gecommitteerde tot beurder dechargien ende ontlastinge

versocht hebben acte, die hen ten fijne als vore geconsenteert

werdde. Aldus gedaen des donredaeghs, den naestlesten dach

in Augusto xv."" jaer ende dryenveertich.

Geteekent Polites.

Oorkonde op 's Ryks Arcbiven, Conseil

dÈtat et Audience, lade 1380, d.» 2.
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Les cheruoises de cesle annee ij." m. vj.* jx ames.

Des rentes vendues xxvj." x £ viij s.

Des finances clxij." iiij.* xc £ vij s.

Somma des rentes vendues des quatre

annees montent Ixxij." ij.' xvij £,

Et des finances iiij.'xjx." ij.'iiij."iji'(i).

Lade als boven, n.® 5.

I

i

N. 2. — Vier rekeningen tan ontvang der fortificatiën , over

de jaren 1544, 1545, 1540 en 1547 (Biadz. 90).

Le premier compte de la forti fication commencant au jour

S. Martin, xv.' xliij et finissant audit jour, xv.* xliiij. (11."November).

Les vins de ceste annee tant doulx que

autres montent ensemble viij."* iij." xxj ames.

Les seruoises dispensés en ladite ville

montent pour ladite an ij.* xljx." xl ames.

Des rentes vendues le d.' xvj v." iij." xxxvj £.

Des finances cvij." vij." viij £. v s.

Le second compte de lan commenchant a S. Martin, xliiij, jusques

a S. Martin, xlv.

Les vins de ceste annee xj." vij." vij ames.

Les cheruoises de ceste annee ij.° xv." iiij." xij ames.

Des rentes vendues. xxiij."» vij.' X.

Et des finances lx." iiij.' £.

Le troysième compte commanchant a S. Martin , xlv et finis-

sant xlvj.

Les vins de cesle annee montent .... xj." jx.' iiij." iiij ames.

Les cheruoises de ceste annee montent . ij.* xxjx." iiij.* v ames.

Des rentes vendues xvij." cxxj £.

Des finances Ixxxvij." vj.* xxxiiij £,

Le iiij.« compte, depuis S. Martin, xlvj jusques xlvij.

Les vins de ceste annee xiiij." v.' xcij ames.

N. 3. — Beknopt overzigt der financiemiddelen door den

Breeden Raed acngenomen (20/' January 1546).

Verlenging van den impost op het vee voor twee jaer.

Al de ambachten te dwingen binnen de stad te komen woonen,

waer men heele accysen betaelt , op verbeurte van hun ambacht.

De wet op de bui tenpoorters te vernieuwen tol het betalen

hunner jaerregten, op verbeurte hunner poortery.

Regt van eenen schelling per pond op alle verkochte eigen-

dommen
, geestelyk of wereldlyk.

Ter vrydagsche markt verkoopen al de eeckhoven , met hunne

dependentiën in deze stad gelegen.

Actum my daer by zynde, geteekend Ja. Mapius.

Ibidem n.® 4.

(1) De ligtingen op renten bedragen. . . 72,217 £
Van de financiën 419,282 »

De wynaccys op 46,604 amen a 6 st. 13,981 » 4

De bieraccy8 op 904,146 amen a 1 st. 45,207 » 6

Somma voor de vier jaren 550,687 i: 10

Dit zou nagenoeg eene waerde van 152 millioenen franken van onze
munt uitmaken (Zie over de geldwaerde van omstreeks de opgemelde
jaren, bladz. 190 en 191, en de nota aldaer).

DEEL IV. 04
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N. 4. — Versiag op hel financiewezen, rakende de forti-

ficaliën {zonder jaertal) : omtrent het sluiten der overeen-

komst met Gillebert van Schoonbeeck (1543).

Slaet vaader fortificatien ^ier stadt van Antwerpen.

De selue sladl zal schuldich zyn ter borssen in februario naest-

comende v.Mx.» carolus gulden.

Item , de kayen
, vlieten , straten ende de stadt in defensie te

slellene, sullen costen andere e. xl.™ carolus gulden.

Somma tgene des gereedt moet gehouden worden.

beloopt vij.' dusent carolus gulden.

Om vander borssen te geraeckene, moetmen continueren doude

imposten gedestineert totier fortificatien, dewelcke tsjaerlycx

vuylbrengen moghen omtrent xlviij." carolus gulden.

Hierop moeten gedragen worden in renten, erffelycke ende ten

'yv® XXX.™ carolus gulden.

Sodat desen aengaende ghoet compt tsjaerlycx omtrent xviij."

carolus gulden.

Item, men moet stellen van nyeuws op elck tonne biers vier

stuuers, halflf vanden brouwer, ende halff vanden inneleggers te

betalene, valet siaers xx."" carolus gulden.

Behaluen vander knyten of cleynen biere , daer afif de brouwer

ooch zal gbeuen op de tonne eenen stuuer, dwelck beloopen zal

jaerlycx iij.m carolus gulden.

Somma , doude ende nyeuwe imposten sullen jaerlycx

bedragen xlj.» carolus gulden.

Op dese imposten soude men vercoopen xxv.™ carolus gulden

sjaers , tegen den penning sesthiene , beloopende in gereeden

gelde iiij.« dusent carolus gulden.

Hem, Gillebert sal furneren vier jaren duerende , tegen acht ten

honderde ij.» dusent carolus gulden.

Item , men sal de gemeynte verwilligen totter contributien iwee-

male vanden x.' ende x.« {sic) penning te gheuene , dwelck zal

beloopen ij.« dusent carolus gulden.

Somma sullen dese drye voorgaende sommen vuyl-

brengen Vlij." dusent carolus gulden.

Schynt alsoo hier ghoet te commene ter fortificatien behoeff,

hondert dusent carolus gulden.

Maer wammen coopen moet de eruen inde nyeuwstadt, ende

vercrygen de houen vanden gulden. Ende dat oock diuersche

renten syn vercocht geweest opt nyeuw octroy , om fret te schou-

wene, soo sullen de selue hondert dusent carolus gulden daer aene

geeraployeert blyven. Ergo alhier quyte ter borssen.

Aldus blyft de stadt belast met ij.° dusent carolus gulden,

gefurneert by den voers. Gillebert, tegen acht ten honderde, ende

noch met vier hondert dusent carolus gulden , loopendc op renten

als voren, compt tsamen vj.'^ dusent.

Hier tegens heeft de stad goedt tgene dwelck de voers. Gillebert

op zekere conditien binnen vier jaren (naer dyen de slraten

,

vlieten ende kayen sullen gemaect wesen) bouen synen loon

geloeft heeft vuyt te brengene, beloopende iiij." dusent car. guld.

Rest alsoo noch ij.'' dusent carolus gulden , dye in erfrenten den

penning sesthiene bedragen xij.™ v.* carolus gulden erffelyck.

Ende de stadt is van oudts ter saecken vander fortificatien als

boven belast met omtrent xxx.*" karolus gulden.

Welcke renten tsamen jaerlycx beloopen xlij." v.** carolus gulden

erffelyck.

Hierisegen compt ghoet het jaerlycx innecomen vander voers.

fortificatien. Alle doude ende nyeuwe imposten bedragen tsjaers

ontrent Ixxj.™ carolus gulden.

Hier affgelrocken den last vanden voers. xlij." v.*' carolus gulden

tsiaers, hovert jaerlycx xxviij." v.'' carolus gulden.

Welcke xxviij.*" v.'' carolus gulden tsiaers souden moghen dyenen

om de voers. renlen van xlij."» carolus gulden ie lossene.

Daer toe noch dient dal de lyfrenten moghen smelten.

Dyent oock hier toe tvoerdeel, dwelck daccysen meer suilen

moghen vuytbnngen deur de metsinge ende tymmeringe vander

nyeuwer stadt ende anderssins.

Ende ten lesten soude hyer toe dyenen , soo verre de Maiesteyl

vander Coninghinnen de sladl liet ghestaen met beurder quoten

vanden iij.*" dusent carolus gulden , ter saecken vanden welckeu

I
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men diinposlen op de wynen ende vrempde bieren gheuende is.

Ende dal dye tolter fortificatien proifyte geemployeerl worden.

Ibidem, n.« 5.

N. 5. — Rekening en stoet van zaken op 41.» November 1547.

Sommen vande rekeninghe vander forlificatien der stadl ?an
Antwerpen vanden jare beghynnende S.** Merlensmesse xv.* xlvj

ende eyndende S. Marlensmisse a." xv.« xlvij , waer af de gecom-
mitteerde vander zelver fortificatien zyn geweest voer tselue jaer
heer Cornelis van Spaegnen, buyten borgeraeester, heer Lansloot
van Urssel , bynnen borgem. , ende Heer Michiel vander Heyden

,

Ridderen
, vanden heeren weghen , Willem de Moleneer, Rent-

meester, Splinter Cornelyss., vanden scippers ambachte, ende
Jacob Peeters , vander Meerssen , vander gemeynten wegen.
De ontvang vanden hoochsele vanden wyn, bier, maelassyse,

veede imposten, profyten van den molen, huysen ende erue,
buyten tbaergiehuys , verkochte renten ende oick genomen op
frait enz. ij.«- vj.« xxvij £ jx s. viij d. xv.' brab.

Uytgaven somma c.xcjx.>° c.jx £ xj s. jx d. xxij.' brab.

Aldus compter meer ontfangen dan vuytgegeven de somme van
XV.' xvij £ xvij s. x d. xvij.' brab.

Maer de fortificatien waren nog schuldig, uit hoofde van pennin-
gen opgenomen op intrest, waervoor zy verbonden staen, v.' xxxvij."»

cxxxiij £ xvj s. yj d. artois eens.

De fortificatie is noch belast metten renten, zo erfelyk als lyf-

tochten, daerop vercocht byden ottroyen der k. ma.S bedragende
de hooftpenningen daeraf de somme van iij.' xcvj.» £ artois eens.

Met nog meer andere lasten loopeude ter borssen ten frette

,

comen de lasten samen jx.« Ixxxiiij.» ij.' xxvj 1. iiij s. vj d. artois.

Ibidem, n.« 6.
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BYLA6E G.

Aenkoop van het Keurmeesterschap door de stad Antwerpen,
15.° November 1660 (Bladz. 146).

Philippe, par la grace Dieu, Roy de Castille, de Leon, dArragon

,

de Nauarre, de Napels, de Sicilië, de Maillorque , de Sardaine , des

Ysles Indes et terre ferme de la mer Occeane , Archiduc dAustrice

,

Duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, de Lembourg, de
Luxembourg, de Geldres et Milan , Conté de Habsbourg, de
Flandres, dArtois, de Bourg.«, Palatin , et de Haynau, de
Hollande, de Zellande , de Namur et de Zutphen , Prince de Swaue,
Marcquis du Sainct Empere, Seigneur de Frise, de Salins, de
Malines, des cite villes et pays dUtrecht, dOuerissel et Groeninge,

et dominateur en Asie et en Afrique. A tous ceulx qui ces presentes
verront, salut. Comme pour licencier la derniere enseigne, nous
aiant seruy durant la derniere guerre, encommencée par Ie Roy de
France soubz Ie regement de notre chier et feal Sr. Lazarus
Zwendi, chevallier, couronnel dicelluy regiment, et euiter les

grandes soldees journellement courrans a notre charge, aussi les

fouUes et degast lesquels se faisoient sur Ie plat pays, aions trouue

besoing et necessaire de recouurer promplement uotable somme
de deniers, pour aquoy furnir nos domainea ne aydes a nous
accordez, ou aultres nos reuenus extraordinaires nont sceu satisfaire,

et nauons trouue moyen plus conuenable que de faire requerir nos
chiers et bien amez les Bourgmaistres, Escheuins, Tresoriers,

Receueur et Conseil de notre ville dAnuers
, que pour nous faire

seruice, ils nous veulsissent en ce assister. Lesquels apres

pluisieurs Communications que auons sur ce falcl auecq eulx tenir.

I
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pour nous faire seruice, ont ele conleiis de uous furnir prompie-
ment la somme de cioquaote mil liures, et ce pour Ie teinps dun»
an, sans aucun interest. Moyennant et a condilion que transporie-
nons et laisserions a ladite vilie la part et porcion que auions au
Keu.fneesterschap illecq, pour en joyr en perpeluite, comme il nous
a appartenu. Aussi que leur donnerions bonne et souffissante
assignalion du remboursement desdits cinquante mil liures au
boult de lan, sur noz tonlieux par eaue de Brabant ou Zelande
auecq cours de rente a laduenanl Ie denier douze. Et que sur lou[
leur feissons depescher noz lettres palenles de vendilion et trans-
port en tel cas pertinentes, contenans octroy

, que lesdits dAnuers
pourront vendre rentes heriiieres sur Ie corps et communaulle de
ladicte ville, jusques a ladicte somme de cinquante mil liures en
capital.

Scauoirfaisons, que nous, les choses dessusdictes considerees,
nieismes Ie peu que ladicte noire porcion audit keurmeesterschap
nous a importe. Aians Ie seruice que lesdicts de notre ville dAnuers
nous font en eest endroit pour agreable, et desirans proceder de
Donne foy auecq eulx. Auons par laduis et deleberation de notre
trescbiere et tresamee seur, la ducesse de Parme et de Plaisance
pour nous regente et gouvernante des pays de pardeca, et de noz
amez et feaulx les chiefs Tresorier general et commis de noz
demaineetfinances, estans lez elle, vendu cede et transporte
vendons, cedons et transportons de notre propre mouuement'
auctorite et puissance absolute et irreuocable, ausdicts Bourg-
mestres, Escheuins, Tresoriers, Renimaistre et Conseil, ou nom
ei prouffit de notre dite ville dAnuers, nolredict part, action et
droit quauons audict office de keurmeeslerschap, Pour par lesdicts
dAnuers, leurs successeurs et aians cause, joyr et possedcr
doresenauant beritablement et a tousiours dicelluy droici anecq
telle jurisdiclion, preeminence, auctorite etexecution, comme en
auons joy. Pourueu que lesdicts dAnuers seront tenuz de paier en
deniers comptans, es mains de notre Receueur general des finances,
L.cuin Wouters, la dicte somme de cinquante mil liures, du pris de
«luaranie groz de notre monnoie de flandres la livre. Lequel sera
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lenu en faire receple et en rendre compte a notre prouffit, la et

ainsi quil apparliendra. Et ce pour Ie temps et lerme dung an
entier sans aucun interest. Et pour asseurer lesdicts dAnuers du
rembourssement desdicts cinquante mil liures en fin et au boull

dudict an, leur auons assigne et assignons par cestes, sur les

deniers qui procederont du cler de noz tonlieux par eaue de
Brabant ou Zelande, auecq cours de rente a rale du denier douze,
jusques a lenthier payenient. Et pour donner ausdicts dAnuers
meilleur moyen pour taut plus tost pouoir furnir ladicle somme,
leur auons, par aduis que dessus, oclroie et consenti, oclroyons et
consentons, en leur donnant congie et licence de grace especiale
par cesdictes presentes, quiiz puissent et pourront vendre sur eulx,
Ie corps et comraunaulte dicelle ville , rentes heritieres au rachat
du denier douze ou seize, et de rebailler aux achateurs lettres de
constitucion en bonne et ample forme. Pourueu toutesfois quilz
seront tenuz rachater icelles rentes, incontinent apres quilz seront
rembourssez desdictz cincquante mil livres par les assignations
susdictes ou aultrement. Et pour plusgrande seurele desdictz
dAnuers, leurs successeurs ou aians cause, auons renunche et
renunchons par cesdictes presentes a lous droictz imperiaulx et
royaulx et a tous aultres que princes pourroient pretendre, et
aussi a tout ce que on vouldroit ou pourroit alleguer pour impugner
ou inualider la presente vendilion , meismement au droict, disant

:

generale renunchiation non valoir, si Tespeciale ne precede.
Ordonnons en mandement a noz amez et feaulx les Chancellier et
gens de notre Conseil en Brabant, Chiefs tresorier general el

Commis de nosdictz domaine et finance , President et gens de noz
comptes audict Brabant, et a tous aultres justiciers, officiers et

subgetz cui ce regardera, que notre presente vendilion, cession et

transport aux condicions, selon et en la maniere que dict est, ils

facenl, souffrent el laissenl lesdictz dAnuers, ensemble leurs
successeurs et aians cause, plainemenl et paisiblement joyr et vser,
sans leur faire, meltre ou donner, ne souffrir estre faict, mis ou
donne aucun irouble ou empeschemenl au contraire. Procedant
par lesdictz de noz finances el de noz comples a la verification et
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interinement de cesdictes presentes selon leur forme el teneur.
Car ainsi nous plaisl il

, non obslanl les ordonnances anciennes et

nouuelles, faictes sur la conduicte de noz deraaine et finances,
contenant entre autres choses deffence expresse de non vendre!
charger, engaiger ou aliener aucunes parlies de nosdiclz demaines!
Ce que ne voulons, au cas present, prejudicier ausdictz dAnuers,
leursdictz successeurs ou aians cause, ne aussi a ceulx de nosdiclz
finances, de nosdiclz comptes ou aullres noz officiers; ains les en
auons, el chascun deulx respectiuement cui ce regardera, relcue
et releuons par ces dictes presentes. En les deschargeanl des ser-
mens par eulx faicts sur lentretenement desdicles ordonnances

,

nonobslant aussi quelzconques aullres ondonnances, restrinc-
lions, mandemens ou deflfences a ce contraires. En tesmoing de ce,
nous auons faict mectre nolre seel a ces presentes , donne en notre
ville de Bruxelles, Ie quinziesme jour de Nouembre, lan de grace
mil cincq eens soixante. de noz regne, assauoir des Espaignes,
Sicilië etc. Ie v.«. Et de Naples Ie sepliesme. Sur Ie plicque estoit
escript

: Par Ie Roy, la Ducesse de Parme etc, Regente; Ie S.' de
Berlaymont, Chief; Mess." Pierre Boisot, Tresorier general ; Josse
de Damhoudere, Chevaliers; Alben van Loo el Martin vanden
Berghe, Commis des finances et aullres presens, el soubzsigne
Douerloepe. Sur Ie dos estoit escript : R.' les chiefz tresorier general
et commis sur Ie faict des demaine et finances du Roy notre sire

,

consement, entant que en eulx est, que Ie contenu au blancq de
cestes soit furny et accomply tout ainsi par la meisme forme et

maniere que sa Majesle Ie veult et mande estre faict par icelles.

Escript au bureau des finances, a Bruxelles, soubz les seingz
manuiz desdictz chiefz Tresorier general et commis, Ie Ireisiesme
jour de Feburier, xv.* soixante. Soubsignez Berlaymont, Boisot,
J. Damhoudere, van Loo, vanden Berghe.

GecollalionDeen metten originalen beze-
gelden brieue , is daer mede beuonden
concorderende. By my

A. Grapheus.

Rood Fluvh Priv. Boeck, fol. cxi.

BYUGE D.

JURISDICTIE VAN ANTWERPEN IN DE XVI,* EEUW,

N. 1. — Regtsgeding over eenen manslag oen boord van een

schip gepleegd, 18.° July i539 (Bladz. 158).

Comme les tuteurs el mambours des enffans mineursdaus de
feu Messire Joseph de Montmorency, en son temps chevalier,

Seingneur de Neuele, de Borcht et de Zwyndrecht, ayent, par leur

requesle, fait remonstrer a la Royne douaigiere de Honguerie, de
Bohème, et Regente et gouvernante des pays depardeca, que
ausdictz mineursdaus a cause desd. Seignouries de Borcht el

Zwyndrecht, tenuz en fief de lEmpereur comme conté de Flandres,

compecte et apparlient toule juridiction, haulte, moyenne et basse,

en la riuiere de lEscaull deuanl la ville dAnvers , el que eulx el

leurs predecesseurs de lemps immemorial som en possession de
pugnir et corriger lous crismes, deliclz et mesuz, faiclz el aduenuz
sur ladicte riuiere, jusques aux portes dudicl Anuers, a lendroit el

du coste de la dite ville. Et comme puis aucuns jours enca, en une
nauire porlugaloise , entree en ladite riuiere, deuanl la dite ville,

soit este commis certain homicide par lung des malelolz de ladite

riuiere, lequel, se pensant sauluer, se seroil jecle en leaue,

veullanl naiger vers Ie coste de Flandres; et auroil, par Ie comman-
demenl du maistre dicelle nauire, este poursuy et apprehende, et

deliure au marcgraue de ladite ville dAnuers. El combien que
DEEL IV. ^
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Icdit marcgraue, aitendu que ledil homicide esioil coinmis en Ia
jurisdiclion des iniiieursdaus, el Ie deliuquaui apprehende, estaui
requis de Ie rendre et reslituer aux officiers desdils seignJries de
Borchl ei Zwyndrecht, eusi esle lenu ce faire : loulesfoiz en esloit
reffusant, plusieurs foiz gracieusement sonime el requis, au prejudice
desdils enffans mineursdaus el des supplians, en la qualile que
dessus; requerans quii feusl ordoune audii marcgraue de inconli-
nenl el sans delay deliurer ledil delincquanl aux officiers desdils
seignouries de Borchl el Zwyndrecht. Surquoy ledil Marcgraue
apres que ladile requesie luy auroil este communicque, a repondii
et remonstre, en denyant premiers que au Sgr. de Borchl el
Zwyndrecht, compecle el appartient la juridiclion en ou sur ladile
riuiere de lEscaull; mais au contraire que luy el ses predecesseurs
en office passé deux eens ans, ou nora du duc de Brabant auoienl
exerce toule juridiclion en et sur ladile riuiere de lEscaull, audeuanl
ladile vllle; mesmeraeul comme en lan xv.' vingi cinq dernier
lesdits supplians auoienl suscile semblable queslion el different
conlre ledil marcgraue el les Bourgmaislres, Escheuins el conseil
de la ville dAnuers, el que apres aucunes procedures, faicl a la
requesie desdils supplians, feue dame Marguerite, Archiducesse
dAuslrice, lors regenle et gouuernante, auroil, pour auter debal
d€ jurisdiclion

,
prins Ie different en sa maln , lesdits supplians

nauroient fait aucune poursuyte, et esloit ledil marcgraue demoure
en sa possession

: souslenanl parlanl lesdits supplians neslre fondez
«n leur requesie. Et pource que depuis laduenue dudit homicide.
ledil marcgraue auroil enlendu que ung maronier dHoUande,*
passant en ladile riuiere, auoit par son basteau mis au fons vne
auire nauiere ancree deuani ladile ville dAnuers : dont aduerty Ie
bailly de Borchl el Zwyndrecht, auroil fait prendre ledil maronnier
hoUandois auec sa nauiere, el Ie menner en la jurisdiclion dudit
Borchl, hors la jurisdiclion du duc de Brabant. Pour a quoy
remedier, ledil marcgraue, aianl trouue ledil baillv en la ville
dAnuers, lauroil illecq arresle, requerant quil fust' lenu de luy
deliurer ledil maronnier auecq sa nauiere, pour en faire la juslice
comme il appariiendroit. Et au contraire, lesdits supplians auroient
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presente autre requesie, conlendans par icelle, quil fust ordonne

audii marcgraue de relaxer ledil bailly de Borchl et Zwyndrecht

,

sans ses despens, pour Ie moins baillant bonne et sceurre caulion

dester a droil et furnir Ie jugie la ou il appariiendroit. Sa raajeste»

par laduis des Cheualiers de lordre, chief el autres du conseil deslat

et priue eslans lez elle, pour euiier debal de jurisdiclion, qui a cause

desdils differens pourronl sourdre entre ceulx de Brabant et de

Flandres , et pour autres bonnes considerations, a retenu el relient

vers elle la cognoissance , judicalure el decision du different desdils

parties, ensemble la cognoissance des delictz et mesuz perpelrez

par lesdits prisonniers , pour eslre pugniz et corrigez par maiu

souueraine, pendant ledil debat de juridiclion. Ordonnant audit

marcgraue dAnuers de eslargir el osler larrest
,
par luy fait sur la

personne dudit bailly de Borchl. Le lout par forme de prouision

et sans prejudice du droict desdites parties. Ainsi ordonne a

Boisleduc, le xviij.* jour de Juillel, lan xv.° trenleneuf. Signe

Marie. El soubzescript , moy present : signe Verreyken.

Groot Pampieren Privilegie Boeck,

fol. cccxlvij verso.

fi

N. 2. — Bergen-op-Zoom gedwongen eenen antwerpschen

balling uitteleveren, {0."" April 1540 (Bladz. 158).

Alzoe inden jaere xv.' ende achlendertich , den xxiiij." dach

Nouembris , de Schouiet , Borgemeesteren , Schepenen ende Baidt

deser Stadl , hadden by bannissemente gecorrigeert een geheeten

Gillis, de zone van Willem Malheeuss, die men hiel inde wan-
delinge Grausman , als dal hy soude porren binnen sonneschyne

vuyt de sladl ende vryheyt , ende binnen den derden daghe vuyt

den Marcgraefscape van Antwerpen , ende doen een pelgriraagie

tot Nicossien in Gipers ; ende nae de brieuen daer aff gesonden

nyel weder innecommen, hy en hadde yerst des heeren ende

der stadl gemoede , ople galghe. Ende dat contrarie der seiner

correclien, de voors. Gillis was gecommen binnen den marc-

graefscape tot Merxhem. Alwaer hy byden drossaert van myn

fi
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beere den Marqais van Berghe, hadde aengetast ende geappre-
bendeert geweest. Ende de voors. Schoulet daer aff geaduerieeri
zynde, den voors. drossaen den seluen geeyscht hadde, omroe
by hem binnen deser stadt geleuert ie worden, len eynde van
daer ouer te rechten, achteruolgende der voors. correctie ende
feannissemente. Ende de voirs. officier daer aff weygeringe dede
Ende hadde naer dien de voirs. heeren Borgemeester ende
Schepenen gesonden huere gedeputeerde tot Bruessele , Heer
Coruelise van Spannen, Riddere ende Baytenborgemeester, ende
Clasen vander Meeren, Scepenen ende Binnenborgemeester, om
de voors. gecorrigeerde aen mynen heere den Marquis selue te
heysschene. Ende die daer aff gerequireert zynde, nyet tegen-
«aende de onderrichtinge ende onderwijse vanden seluen gede-
puteerden, oyck weygerde den seluen ballinck te leueren. Soe
hebben de voirs. heeren deser stadt, daer aff geaduerteert zyndean nyeuws gecommitteert ende gesonden tot Bruessel , aenden
seluen heere den Marquis, heer Willeme vanden Werue, Riddere
Schoutet deser stadt, ende Marcgraue des lants van Ryen Heer
CornelisevanSpaegnen, Riddere, Buytenborgemeester, Lanslote
van Urssele, Binnenborgemeester, Heere Henrik vanden Werue,
Riddere

,
Clase vander Meeren , Peeteren van Halmale , Aerde'

Brandt, heere tot Bouwele, alle Schepenen; M. Adriane Herbouts,
M.Jacoppe Maes, Pensionarisen ; ende M. Willeme vander Ryt,'
Secretaris. Ende hebben zy gedeputeerde den voors. Heere den'
Marquis suicken bewijs ende onderricht gedaen gehadt, met
byleggenen van zekeren bescheede , in deser stadt boecken ende
elswaerts geuonden, dat de selue Marquis naer vele ende diuersse
vergaderingen ende communicatien daer op te wederzyden ge-
houden

,
in presentie van heer Adolue vander Noot , Riddere

ende Cancellier des lants van Brabant, ende M. Peetere van
Waelhem, Raidt ordinaris ende Aduocaei fiscael in Brabant,
eneuvende van zynen preteusen voirnemen , als genoech zyj
ongelyck bekennende, ende hy alzoe van zynder weygeringe
desisterende, heeft eyntelick den voirs. ballinck by zynen voirs
officier, den heere ende der stadt alhier doen leueren , die daer
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ouer gericht ende executie gedaen hebben, achteruolgende der

voirs. correctien ; zoe dat de voirs. ballinck den vierden Aprilis,

dwelck was den goeden vrydach des jaers xv.' ende xxxjx, is

gehangen aen een galghe. Ende in teecken der waerheyt, hebbe ick

nabescreuen dese tegenwoirdige onderteeckent , op heden thien

daghen in Aprille , inden jaere xv.' ende viertich , naer paesschen.

Ja." Masius.

Et nota : dal het pregnansle bescheede, dwelck is in desen

bygeleegl geweest, is geexlraheerl geweest vuyt den registeren

vande rekeninge , liggende inde rekenkamer in Brabant , dwelck

men vinden soude inder rekeninge Peeters vander Eycken

,

onlfanger generael van Brabant, beginnende Johannis, xiiij.» xxxij.

ende eyndende vltima Decembris, xiiij." xxxiij. Item, inder vierder

rekeninge Peeters vander Eycken, onlfanger generael van Brabant,

van een jaer, eyndende vltima Decembris a." xiiij.'' vyuendertich.

Ende wordt het extract daer aff geexlraheerl in H vol., fol. cc.viij.

(Deze extracten hebben wy in ons HL* Deel, bladz. 573 en
volgende, opgenomen).

Cleyn Pampieren Privilegie Boeck,
fol. cccxxxg verso.

il

):
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BYUGE I.

OORKONDEN OVER HET HANSEKANTOOR.

h

Mi

N. I. — Verdrag tusschen de stad Antwerpen en de Hanze-
steden om de kooplieden van Brugge terug te doen komen,
4.° Met 1468 (Zie lü/ Deel, bladz. 624).

Allen dengenen die dese jegenwoordige letteren zullen zien oft
hooren lesen, Burgemeesteren , Schepenen ende Raede vander
stad van Antwerpen

, saluyt ende alle vrienischap. Alsoe binnen
eenen zekeren tyl van jaeren geleden, mids zekeren questien ende
geschillen die opgeslaen syn geweest ende gehangen hebben
tusschen den eerbaren ende wysen den Alderluden ende den
gemeynen cooplieden vanden duytscher hanzen , ter eenre, ende
ons inden name der voors. stadt, ter andere syde, de selve
Alderlude ende coopliede hen vervremd ende geabsenleert hebben
van te versueckene ende te hanteerene haer coopmanschapen in
deser voors. stadt, soe in den vryer jaermerkten , zoe daer buyten
den voors. Alderlieden en cooplieden hen beclagen van sekereJ
gebreken, die hun inder voors. stad wedervaren syn geweest, zoe
ty seyden; op welcke gebreke ende des daer ane cleven mach
diversche dachvaerden ende minnelycke vergaderingen ten diver-
sche plaetsen ende stonden, tusschen den selven Alderluden ende
cooplieden ende onzen gedeputeerden gehouden syn , daerinne
soe verre gesproken ende gedingt is, dat omme des gemeenen beste
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wille, ende omme aff te leggen alle geschillen ende discoorden,

ende omme te vriedene alle mynne, vrienischap ende eendrach-

ticheyt, ende te voorderene de communicatie vanden gemeyne
cooplieden , ende iproffyte vanden coopmanschape , wy ter liefden

ende gunsten der voors. Alderlieden ende cooplieden, die een

eerbare ende nolable natie syn ende presenteren; ende omme
de goede oude vrienischap ende communicatie derselver te bad

tonderhoudene, ende van nu voorlane gecontinueerd te wordene,
hebben den selven Alderlieden ende cooplieden geloeft ende
geconsen leert , ende met dezen onzen jegenwoordighen brieve

geloeven ende consenteeren tonderhoudene ende te doen onder-

houdene naer allen onzen vermogene, alle de punten ende
artyckelen begrepen int lange in eenen geschrifte by hen ende
onzen gedeputeerden eendrachtelyck overcomen ende gesloten,

ende by den selven Alderlieden ende cooplieden ons overgegeven
ende by ons guetelyck ontfaen ende vriendelyck geconsenteert

als voors. es; van welcke gescrifie den teneur van woorde te

woorde hier naervolght, ende es aldus :

Item, op de geschele ende questien wesende tuysschen der
werdiger stadt van Antwerpen, den Alderlieden ende gemeenen
coopman vander duytscher hanse , nu ter tyt binnen Bruggen in

Vlaendren residerende, ter causen van velen ende diverschen
gebreken de de selve Alderluden ende gemeene coopman inder
voors. stadt Antwerpen geleden hadden, omme beteringe daer
aff te hebbene; dat welcke alsoo lange tyt verloopen nicht

geboren en mochte : daer omme de stede vander duytscher hanse
rypelyck gesloten ende gestalueert hadden de voors. stadt van
Antwerpen merckten myt live noch guede te versueckene op
grote pene ende boelen daerto gestell, voorder tyt en wylen
de voors. van Antwerpen sodaener geschele ende questien halven
syck myiiem vanden coopman vereffent ende verlyket hadden;
omme welcke voors. geschele ende gebreke aff te doene ten
proffyle ende orbar des gemeenen besten , ende onderhoudenene
der coepmanschafl; ende dat de voors. coopman deslebet geneghen
waeren de voors. merckle ende stadt Antwerpen te versoeckene.
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soe syn daerorame tusschen der voors. sladl ende €oopman voorn,
binnen ende buylen Brugge ende in de sladl van Ulrecht , te

diverschen lyden ende stonden dachvarde gehouden , daer van
nae vele handelingen beder voirs. parthien op soedaenighe
gebreeke de voors. Alderlude in gescrifie den eerbaren gede-
puteerden van Antwerpen over gegeven . hebben rayi eendrachle
ende mynnicheyt oeverkomen , dal alle geschele daer questie aff

is. by appoinlemenle ende accorde te niele ende affgedaen sullen
wezen in der formen ende manieren soe hier naer bescreven stael.

Int eerste, op te gebreke de de voors. coopraan van der
voors. hanze in der voors. sladl Antwerpen vanden tolle gehadt
hevel

,
te welene dal he in dene lolle seer belaslei ende beswaert

is geweest, midls dal hy niele weel myi wal tolle hy schuldich
es tontstaene

, ende dal hy oyck van gueden de overlant kommen

,

80 wel loll geven moet , also van gueden de to water kommen!
Also es dene voors. coopman by den voors. van Antwerpen
beloft ende midts desen beloeven , dal men van nu voortaen den
coepman voors. lol allen lyde, wan he des auder sladl van
Antwerpen versoecken weijrl, togen ende seen sal laten dat
Register vanden tolle de men daer schuldich es te geven, omme
den coopman syck daer naer wele lo richten ; by soo verre he
myiler sladl van Antwerpen gene sonderlinge overdracht ofte
compositie van dene voors. lolle en makel; ende dat de voors.
Sladl van Antwerpen helpen sal, dat de coopman van syne goedere
de 10 lande kommen genen loll vortmeer belaelen noch geven en
doene, gelyck men duel van guede de to water comen.

Item, vande onrechte, daer aflf syck Tydeman Keumme, een
coopman vande hanze , beclaget hevel , van honden rynssche
guldene, de emme to Antwerpen van den lolnaeren boven voor-
waerde affgeschattet syn; ende voort van allen anderen cooplieden
vande hanse, de weicke syck in gelycken saecken beclaget hebben,
dat de boven den plegelycken loll beschallel syn geweest , ende
daeraff resteer begeert lo hebbene , te wetene Jan Blutlerswyck

.

van Coelne, van seven en dertich balen medes , dael he van elcker
balc van lolle gegeven hevel viere grooie, ende niet meer dan twee

groole van der bale plach te gevene. Item , Hessel Hemonxzoen

,

van Deventer, vom achle stroe wasses. Item, Claus van Nooten,

van Deventer, van synen wasse und eenen pack lakene; ende

veel meer andere cooplieden van Deventer deszelven gelyckl.

Item, Hemlze Steenmolie, van drye pack laken. Item, Johan

Herneborch, van Bruynswyck, van cerlenen packje laken, van eene

rolle lynwaets, holdende tweelf hondert ellen. Item, den coep-

luden van dein staele , de syck beclagen dat se van een vale staels

moeten geven sesse groote, daerse maer twee groole van schuldich

syn; ende vele meer andere coopluden, der namen men nicht in

scrifte en heeft, de alle in den voorn, lolle te Antwerpen bezwaerl

syn geweest; op weicke gebreke de van Antwerpen dem coopman
belovel hebben und beloven , dat men den coopman voorian in

alsulcker onredelicker wyze oevervallen en sal ; ende hebben daer
umme den loll selve van den princen gepachtet, urame den
gemeenen coopman redelicke ende manierlycke te tractierene.

Ende bie alsoe verre de voern. parthien , de syck in voors. wyze
beclaget hebben, ofte de Alderlieden, in den namen van endelegens
den lolnaeren, de se alsoo beschaltel bevet, met rechte procederen
willen

, omme vande gene he meer danl sine genomen heeft

,

resteer te hebbene : dal de voors. van Antwerpen dat sollen helpen
vervolgen

,
to eren kosten by der informacie de den alderluden oft

parthien voors. doen sullen, dat daer aff resteer, justicie unde
recht by den heeren van den lande gedaen sal worden.

Item, dat syck de Alderlieden van des gemeenen coopmans wege
beclaget hebben , dal men van eren cleden , boken ende anderen
clenen parchelen, de de coopman, ere jongen ofte knechle myi en
dregen alse de voors. marckte te Antwerpen ofte Bergen versoeken

,

lo Antwerpen op den Warve und vor den poorten tol geven moet,
ende andere ungelden, de he in voorledene lyden nicht en plach te

geven, is by den voors. van Antwerpen beloefft, dal so sodaen
nyetheyt aff sullen doen , soo verre dal der stadt aengaet , al waert
so

,
dat der stadt soedaen ungelde op zekeren gelde jaerlyck ver-

pachtet hadde.

Item, vanden gebreke de de coopman voors. heeft van den geleyden
DEEL IV.
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gelde, dat he geven moet to Antwerpen ende op de Honle , soo dat

artyckel, mit anderen vele gebreken des coopmans voors. den voors.

van Antwerpen overgegeven, inhevet. Ende dat een slucke unvryes

guedes in een vry scip geleegt, alle andere vrye gueden ende schipp

ontvriet
: hebben de voors. van Antwerpen belovet ende beloven, dat

se mitten genen de geleyde nemen , aen de Vlaemsche , Zevvessche

ofte Brabandtsche syde spreken willen, naeder informatien de
de Alderlieden voors. van wegen des coopmans of de coopman selven

daer aflf gedaen hevet, ende noch doen zal; ende doen so vele in

ere macht is, te arbeyden dat alsulckent geremedieert worde.

Item, soo hebben de voors. van Antwerpen den voors. Alderluden,

uten name als boven, belooft und beloeven, soo verre in erer

macht is, ende daer aff assistentie doen to eren kosten daert

behoort
; daerse dat selve nicht remedieren en konden , dat egeen

schippet, wagene oft knecht, to water off to lande, des coepmans
guedt vortmer versumen, verboen (1) ofte vervechten en sal mogen
myt generhande misdade ofte versumenisse; mer dat alle ende de
gene die mysdoet, beteringe doen sal, sonder daeromme des
coopmans guedt to calengierne; ende dat soedaene beteringe op
redelycheyt ende genade staen sal; ende dat de gene de des

coopmans guedt bevolen is, dat selve guedt sal vertollen mogen
by synen eede, sonder dat op to slaene oft tonlpackene; ende dat

soedaene guedt niemand anders dan in de duitsche hanze wesende
toe en behoort, sonder argelist.

Item
, van dem geschille , dat is tusschen der stadt van Antwer-

pen ende der stadt van Bremen , ende Johan Schermbeker, borger
der selver stadt Bremen , Gerde Vrij , Johan Das ende Herinck van
Brakele Staessone, poorters te Nimwegen , soo de voors. Alderluden
dat int lange den van Antwerpen in scryfte overgegeven hebben :

soo hebben de voors. van Antwerpen belooft, dat se alle soedaene
gebrecken alsoo den van Bremen, Johan Schermbeker, eren poorter,

aengaet,geheell ende al blyven willen ten segeghen und ter uutsprake

den vier stede, de In voorledene tyde daer mede sin besich geweest.

(i) Samentrekking van verhoren, verbeuren.
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umme so to verlikeu , by so verre de van Bremen insgelyckx dat

oyck alsoe gelievet, to blievene van den schade, den de van

Antwerpen by den van Bremen ofte den eeren geleder ontfangen

hebben : soe welen (1) , van den voors. van Antwerpen wege de»

Hertogenbussche und Ammersvort ; van wegen des van Bremen

,

Campen und Harderwyck ; ende dat tuysschen den achtienden dach

in februario lestleden , und allerheylige dage negstkommende,

binnen de welcke lyden be de voors. parthyen tot malcanderen

vry ende elich und unbelet van yemende , myt live ende guede aff

ende aen kommen sollen mogen, sonder fraude und argelist; daeraff

de voorn, van Antwerpen eenen geleyde brieff den voors. Alder-

lieden to Brugge voor de voors. van Bremen oversenden sullen;

ende insgelycken de van Bremen sullen den selven Alderlieden

overscriven und welen laeten ofte zy dem so volgafftich wesen
willen , te voors. saeke te blivene ; welcke antwoorde de voors.

Alderluden den van Antwerpen voort oversenden sullen. Daer oock

den van Bremen und Johan Schermbeker met de gelenede de
voors. ere saecke te bliuen in manieren voors., soo sal nochtans

dat voors. geleyde tuysschen den van Bremen, Johan Schermbeker

und den van Antwerpen gedurich bliven , tuysschen deser voorn,

tyt und allerheylichen dage voors. ; ende aengaende den geschele

van den van Nimwegen , willen de van Antwerpen oock bliven by
den voors. tween steden aen ere syde , soo verre den van Nymegen
dat alsoo belevet insgelycken by den anderen tween steden to

blivene ; daer aff de van Nymegen und ere poorters voors. oeck ere

antwoorde den Alderlieden overscriven sollen, umme den van

Antwerpen dat vort binnen den voors. mijddelen tyde to bevalen.

Item, vande beswaringe vande axyze, de de van Antwerpen opt

hamberger bier ende vitalien, de van Oesten aldaer gebracht

werden, geslelt hebt : also dal de poorters van Antwerpen verboden

is, datse geen hambergcr bier duyrer tappen mogen dan keute (2),

unde mer anderen ungelden de oock opt selve bier gesat syn

;

daer tvoors. bier soe by verachtert werdi, hebben de voors. van

{i

j ,n

t'

(1) Te weten. — (2) Kuyte of klein anlwerpsch bier.
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Antwerpen beloeft. dal soedaene beswaringe geheell uud al alF-
wesen sal; ende ingelycken van vitalie, van vleyssche oft andersints,
de van Ooeslen gebracht werdden ; ende demen lo Antwerpen
omme enniges gebreckes willea dat daer inne bevonden werdt
met vercoepen moet : dat voordaen een yegelyck vande hanze
8oedaene vitalie wedder van daer sonder correctie sall voeren
mogen to siner geliefte, sonder lo vercoepen.

rtem, van den ougelike und schoffiricheyt , dat sonimegen coep-
heden vande banse by den maregraven ende sinen deners gedaen
IS to Antwerpen

,
tegens dinhouden van des coepmans compositie

he binnen Antwerpen heeft , te weten eenen geheeten Hans
Pultener, van Breslauwe, Johan van Roede, van Coelne, Hennynge
Platen, de do tertyt inde hanse beheerde, ende voert met anderen
coepluden vande hanze, gelyck de gebreke daer aff den voors
van Antwerpen oevergegeven Int lange verclaeren : hebben de
voors. van Antwerpen beloeft , soe verre alset on aengaet , dat
se van na voertan dat alsoo verwaren willen , dat soedaenige
schoffiericheyt den coopluden vande hanse binnen Antwerpen
nicht mier geschien en sal . tegens dat inholden des coepmans
compositie; ende, soo verre alset by den marcgrave und sine
deners geschege, willen de van Antwerpen daer toe helpen nae
erer macht, dal soedaen onlast nyet mer en geschyde; ende
daer de Marcgreve oft sine deners der voors. coepman unredelycken
haniierde, tegens dal inhouden des coopmans compositie, dat
se daer dem coepmannen bystandicheyt inne doen sullen op ere
cost, soodaen ungelicke vor dem princen van des coopmans
wegen to veranlworden ende uu daeraff te releveren ; ende dat se
vort mer den coepman in alles vrienlschap, ere ende reverentie
underholden sullen, ende voor allen rudicheden ende blaempten
beschermen, soo verre un doenlyck unde mogelyck wesen
sal; ende daer oyck de voors. persoone vor de blampten de de
Marcgreve oft sine deners es gedaen mochten hebben, beleringe
hebben wolden, ende de coopman dal aender voors. stadt versochle
und bysland und hulpe on deshalve te doen, sullen de voors. van
Antwerpen dan daerioe helpen, dal daer exequtie van gesche, alsoo
daerioe behoeren sal.

^w
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Item , 800 hebben de voors. van Antwerpen beloeft dat se van nu

voertaen soedaen composicie alse de Marcgreve ende se deners

dem voors. coepman besegell ende gegeven hebben , eenen

seeckeren lyl van jaren geduerende vullenkomelyck in allen die

pointen ende artikelen, soo de gescreven staen, wel ende dogent-

lyck onderholden sullen , sonder fraude ende argelist ; ende den

coepman deselve laten gebruyckeu , sonder daer tegens te doen

of te doen doen in enniger manieren. Ende van soedaen geschele

als de Alderlude van bevele der slede vande hanse melle gene

de inder hanse behoeren te doen moge hebben, daeroff sullen

de van Antwerpen on underhouden de compositie dem coopman

by dem hen und der stadt voors. verleent, off dal de coeplude

vande hanse underlinge te doen hebben : dat de Alderlude voors.

soedaene geschele off saecken mylten selven coeplieden vande

hanse binnen oft buylen merclen lo Antwerpen ulrichlen moegen,

ende dat se de Alderluden mylten genen die inde hanse behoeren

ofte on jusliciabel syn , beweder sullen laten , sonder syck daerin

te mengene , off kennisse van des coepmans saken ofte der stede

vande hanse ordinancie, ingesellen, statuten ende privilegiën iheb-

ben, to weten van dien privilegie dit poinl hierna volghende : voert,

dat de voors. coepman myl erer geselscappe gemene vergadderinge

mogen hebben openbaerlicke , alsoe dicke als sy willen, omme
to ordineren ende te corrigeren alle voorwaerden ende alle ordi-

nancien under en lieden gemaeckt , ende punieren alle mesdaeden

die under en luden gevallen nae ere ordinancie; beholden der

misdael de streckel te lyve of lede te verliesen. Item , dit selve

privilegium hevel Herloge Johan van Brabant oeck verleent den

coepman vande hanse, van den welcker privilegie in der compositie

des coepmans , de he to Antwerpen hevel mencioen gemaeckt : te

welen , dal se eren vermogen sodaenen privilegium den coepman
underholden selt , alse Herloge Johan van Brabant voors. gegeven

hevel, spreeckende vande data m. ccc. vyflhiene, ludende aldaer :

et preterea volumus, concedimus et ordinamus, quod mercalores

regni Almanie seu Teulenice, cum sociis suis vel aliis eorum
societatem sequi el inlrare volentibus , capitaneuin seu consulem

i
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sibi si volueril eliganl , el habeant , el congregalioues
, quoties

eis expediens videbilur, faeianl, irrequlsitis iusticiariis et scabinis
Dostris, ad ordinanduro, disponendum, corrigendum et puniendum,
quecumque onera delictorura vel excessuum in contraclis et mer-
caluris inter se factorum vel etiam eommissorum, delictis, vitam
aul membri mutilalionein tangeniibus, duuuaxat exceplis, que nobis
el successoribus nostris reservamus ; sed alia delicla seu excessus
corrigentur el punientur coram congregatione niercatorum pre-
dicta, iuxta ordinalionem inter ipsos antiquilus consuetain. hem,
to welen oyck een point vande slaluten vande sleden , inhoudende
aldus : vort, dal nyeniant den anderen vor geen recht luden noch
beden (i) en sal, dan voor des coopmans recht, el en ware dal
een man vluchlich were, noch nieroent en sal des andere gueden
arresteren, myt genen rechte, anders dan myt des coepmans
recht, he en hadde angst dal een ander rayt een anderen rechte
voor on (2) wesen mochie; oflte hy en dedet (5) myt oirlove der
Alderlude op te bole van ene marck gold.

Item, aengaende der clachle de der Alderlude voors. op den weger
Johan vanden Holle gedaen hebt. Alse dat hy sommegen coeplieden
vande hanse myn dan er rechte gewichte gegeven hevel, ende dat
hy de coopluden na golt (4) in ere cuncloir ende herberge, umme
vrunlscapp thebbene, dein coopinan in dem wegen gunslich te

wesen, wo wol de coepman doch niet dan syn rechte gewichte
begert, ende dal ere met rechte behoort; ende dat de coepman
oyck weten niochte wes he van rechte schuldich is van wagen
gelde to geven : hebben de voors. van Antwerpen belooft dat Johan
vandem Holte van der wagen verlaten sal worden, ende dat se
eenen anderen gueden, erbaeren , rechtverdigen man in sine slede
stellen sullen, eenen iekelycken dat syne to geven; ende datmen
niet mer den coepman voors. , omme ennige vruntschapp deswegen
to doen achtervolgen sal ; ende sullen een steen doen stellen voor

(i) Leiden noch dagen. - (2) Voor on - vóór hem, hem mogt
voorkomen. - (3) Ofte hy dedet, - ten ware hy het dede. - (i) Na
golt — nagaet, naloopt.

de wage, daer in verclaert sal syn wat men voor wagegell schuldich

is to geven und to betalen ; ende omme dat sommege poorters van

Antwerpen den coepman vande hanse de fraude myt dem wagegelde

by wilen to betaelen vor guedt dal sy vor vremede luyde, die geene

poorters to Antwerpen en syn, coopene, seggende, dat on sulcken

toebehoort , ten ende dal se geen wagegell , omme dal sy poorters

syn , belalen en dorven : soo hebben de voors. van Antwerpen
belooft, daer alsulcke fraude bevunden werdt, dal se dat sullen

rechten alsoet het behoort; te weten dat de poorter dat wagegelde
selve betalen sal, gelyck oft hy geen poorter en were.

Item, omme dat de Alderluden van des gemeynen coopmans
wegen vande hanse der stadt von Antwerpen to velen en manchen
tyden geclagel hebt , dat de Engelsche in eren lakenén den coep-

man vande hanse sere frauden , alse dat de lakenen , de de voors.

coepman von on koeppe , ore rechte lengde nicht en halden , ende
allikewell ere vuile geit hebben willen; omme welcke fraude aflf te

doen, ende eenen iegelycken te helpen daer he redenen ende
recht to hevel , soe hebben de voors. van Antwerpen den Alder-

lieden belooft, dal se alle die diligencie ende neersticheyl doen
sullen , alsoe wol by den selven , alsoe by dem hen van Bergen op
len Zoom. Ende eren hen dem princen van Burgoendien ere brieve

aen dem Coninck van Engelant to scriven , alsoet behoort , ende
daer toe denen mogen, ende so strenge se konnen, dal soedaene
fraude gebeterd werdde; daer dal, dat by siner genaden niet

geremedieerl en wordde, ule alsulcken verscriven ende nern-
sligen versoecke, dat alsdan de voors. van Antwerpen den
coepman vande hanse, wan he des aen hen versouckt, recht

ende wet doen sullen , na aenspraecke ende anlwoorde ; ende
dal de selve van Antwerpen alle tyl dat beste daer inne doen
sullen

,
dat zy by mynnen ofl met rechte , also nae gelegentheyt

vande saecken behoeren sal.

Item, alse dan een coopman van Rinsche wynen, geheeten
Johan van Merle, van Coelne, syck beclaget hevel dat de accyser
to Antwerpen van eme genomen hevel achle rinsche gulden,
omme dat he een cruseken wyns verschenkede , vor dat he sine
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wyne verkoffi hadde (i) , hebben de voors. van Antwerpen belooft,

wanneer de voors. Johan van Merle dat by brengt, dattet alsoe

geschiet is, dat men eme de achte rinsgulden weder geven

sall , ende hebben voordaen voorsinnicheyt , dat den coepman

vande hanse alzulcke onelast niet meer binnen Antwerpen geschen

en sullen.

Item , soo hebben de voors. van Antwerpen belooft, dat soedaene

niecheyt alse to Antwerpen up te gesolten huyde gestelt is , alse

dat men van elcken deker gesolten huyde twee gulden geven

moet, daermen niet meer en plach te geven daen eenen groolen;

ende noch daerenboven sesse myten van eenen oyppe, dat in

eenen deken is , der gemeynelicken vyve in eenen deker plegt to

wezen , dat soodaene nicheyt aff sal wesen , ende dat de coepman

vande hanse nae dessen tyt deshalven genen onlast noch ungeryff

hebben en sal.

Ende op dat alle mynne und vrintscapp voortaen tusschen der

voors. sladt van Antwerpen ende den steden, Olderluden und

coepman vande duytscher hanse underholden werde, soe hevet de

voers. sladt van Antwerpen den Alderluden und coepman voors. to

eren leve ende wyllen, ende omme dalte den coepman vande hanse

met beminnen van ennige andere coepluden van einiger nacie

binnen der stadt van Antwerpen, een erve ende huys gegeven,

gelegen aen de Corenmerckt
, geheeten de Cluse , myt sinen

toebehooringen van achter to voer, alsoet beth op dese tyt geweest

is, in den welcker de voors. coepman syn vertreck ende conversatie

tot siner liefsten sal mogen hebben , welck voers. erve ende huys

de voors. coopman vry, unbeieth ende unbeswaert van eenigen

jaerrenten, pachtingen ofte andersints, en voort van allen andere

belemmeringen ende servituten erflfelyck ende eeuwelyck hebben

sall; ende den coepman dat myt brieven en lylelen, na costumen der

voors. stadt van Antwerpen bevesten ende overgeven synen vryen

wille daer mede to doen tot allen tyde, gelyck met syn egenen

(1) Zie over die boete onze Oude Costumen, onderde Bylagen van

het II.* Deel, bladz. 455, art. xlj.

BYLAGEN. 5i0

propren goede, sonder yemander wederseggeu in toecommenden
lyden, sonder al argelist; ende daerenboven geven den coepman
an gereden gelde , umnie dat selve huys na cosluyme des coepmans
10 tymmeren ende to stofferen, umme syn geryff te beier daer in

ihebben, de somme van drien hondert Rinsche gulden, ofte vyftich

pont groten vlaemsch geld, nu lo pinxtren nechslconimende

gelrauwelicke lo betaelenen ; welck erve ende huys de voors. sladt

van Antwerpen den voors. coepman sal doen hebben und oever-

geven vor der tyt ende wylen dat de coepman ere marcklen wedder
versoecken sal (i) ; ende myds desen, soe voors. is, to wullenkoraene,

soo sullen sodaen verboden, alse beth hier lo, ie causen vande
geschelen voors., gedaen syn geweest, de marckte nicht to ver-
suecken, op sekere peynen daer toe gestelt, ende gene lakenen de
daer bereyt weren, te coepen op dese tyt, aff es ende te nyete gedaen
sullen syn. Item, van allen desen voors. poinlen sullen de van Am-
werpen den coepman besorgen myt eren scryfien ende appenen (5)

besegelden brieven, alsoet behoort; welcke brieven besegelt se

dem coepman oversenden sullen binnen achte dagen lydes, na dat
de gedeputeerde der voors. stede, to weten her Johan van Berck,
Ridder,, ende meester Johan Bonds, by den welcken desse voors.

overdracht ihuysschen der voors. stad van Antwerpen, aen deene,
ende de Alderluden ende coepman vande voors. hanse, an dandere
syde

,
gededingt ende gesloten is, nu van Brugge lo Antwerpen

wedder gecommen syn , omme de stede vande hanse voors. te

adverteren dess. pinxter merckt negeslcommende te versoeckene
ende eren coepluden to verkundigen , dat alle onwille unde
geschenen

,
thuysschen der voors. sladt Antwerpen ende coepman

gewesen
,
mynnlicke ende vrindelike hennegeleght ende verenicht

syn. Ende want wy met allen onsen vermogene, ende met
gueder herlen begeren der voors. coepluden alle dat voors. is

geslenlichlick tonderhoudene ende te doen onderhouden, soo

<?

(1) Zie den Schepenbrief der gifie van dit huis, van denzelfden
dag geleekend als hel onderhavige verdrag , in de Bylagen van hel
in.* Deel, bla<lz. 624.
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verre dat in ons es , so hebben wy des loirconde den segel teu

saecken der voors. sladt van Antwerpen aen dese brieven doen

hangen. Gegeven den vierden dach der maent van meye, int

jaer Ons Heere als men schreefif duysenl vier hondert acht en

tsestich. Op de plycke was geteekenl : Buekeler; ende besegelt

in groenen wasschen, uythangende met enckelen steerte.

Naer éen los afschrift, medegedeeld door

den heer Advokaet Th. Vanlerius.

VI

I

N. 2. — Verdrag tusschen de stad Antwerpen en de Hanze-
steden, nopens het verblyf der kooplieden alhier, en hel

bouwen van het Oostershuis in de Nieuwstad, 22." Oc-
. tober 1563 (Bladz. H5).

Alsoo tsedert den jaere 1516 vele ende verscheydene minnelyke

communicatien ende vergaderinghen gehouden syn geweest,

tusschen die legaten ende gedeputeerde daerloe gecommitteert

ende belast van wegen ende in de naeme van allen den gemeynen
steden van der duytscher hanse, ter eenre, ende Borgemeesteren,

Schepenen ende Raedt der stadt van Antwerpen, in den naeme
vander selver stadt, ter andere syde , op tstuck van der residentie

die wclcke die coopliedene vande voors. gemeyne hense steden

binnen der \oors. stadt souden hebben ende houden, ende oick

binnen der selver stadt met beuren schepen, goeden ende coopman-
schappen comen hanteren ende negolieren inder manieren als

by den courire vande selve hense steden tot Londen in Engelandt

ende elders gebruyckt ende gewoon syn geweest. Ende dat, om de

voors. aengegeven residentie te voirderen binnen der voors. stadt

an Antwerpen, by Borgemeesteren, Schepenen ende Raide der

selver stadt, in den jaere 1545 den 9." February, verscheyden

puncten ende artikelen van vryheden ende exemptien de coopluy-

den vande voors. gemeyne hense steden, binnen der voors. stadt

Antwerpen syn gegundt, gewillecoort, geconsenteert ende geac-

cordeert geweest, inne te ghaene soo geringhe als die voorn,

coopluyden vande gemeyne steden vande duytscher hense binnen
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der selver sladt Antwerpen heure voors. residentie hebben, houden

ende negotieren souden, in der manieren tusschen henlieden

alsdoen geaccordeert, ende geduerende soo lange als sy de selve

heure residentie binnen Antwerpen hebben ende houden souden,

blyckende by de besegelde brieven daeraff synde. Soo eest , dat de

voors. aengegeven residentie niet en is volcomelick tot noch toe

geeffectueert , by vertrecke vande confirmatien vande ouder bra-

bantschen privilegiën, den coopluyden vande gemeynen hanse

steden by wylen hooger memorie hertoghe Jan van Lothryck,

Brabant ende Lymborch, ende daernae by hertoch Anthoen van

Lothryck, Brabant, Lymborch ende Marckgrave des heylighe ryckx,

gegundt, verleendt ende geaccordeert om beuren handel aldaer,^

ende besonder in die stadt van Antwerpen beter te moghen

exerceren ; welcke confirmatie vande C.^* Ma.** Coninck Philippe

van Castillieu , etc. , als Hertoghe van LothryCk , Brabant ^

Lymborch, ende Marckgrave des heyligen ryckx, ierst is verworfven

den xv.° January, a.<* 1560; oock blyckende by den besegelden

brieven daerati' synde.

Nae den welcken is gebeurt dat de gemeyne hanse steden deur

beuren sindicum, heer Hendrick Suderman, docloor in die rechten,

ende die gedeputeerde vande residerende coopluyden vander

voors. hense , met seeckeren commissarissen der voors. stadt van

Antwerpen, sedert February 1561, stilo Brabantie, verscheyde

communicatien hebben gehouden , om die lange aengegeven

residentie eens tollen effecte te brengene; hebbende ten selven

eynde versocht binnen der voors. stadt Antwerpen te hebben een

ghoede ende bequaeme huysinge, daer die coopluyden vande hense

sleden gemeynschap ende gemeyne tafele souden connen gehouden,

gelyck tot Londen in Engelandt opt stathoes , ende oyck te Bergen

in Noorweghen gebeurt ; ende meer andere puncten ende artikelen

die sy aengegeven hebben noolelyck te syne te voorderinge van een

vast ende gemeyn residentie vanden comptoire vande voors. coop-

luyden van der bansen binnen dezer stadt van Antwerpen ; ende

uaerdien de voors. poincten ende artikelen hier naer breeder

verhaeit , syn tot verscheyden tyden , soo mondelinge als by
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geschrifte, gepiepareerl ende uylgesiell geweest , lotler coinpstc
vande heeren legaten ende gedeputeerde vande gemeyne hense
steden; ende de selve heeren legaten binnen der voors. stadt
van Antwerpen gecomen synde, soo syn ten lesten tusschen de
selve ende de gedeputeerde vande residerende coopluyden , ter
eenre

,
ende Borgermeesleren

, Schepenen ende Raidt der stadt
van Antwerpen, van weghen der selver stadt, ter anderen
syden, gesloten ende geaccordeert de poincten ende artikelen
hier nae volghende.

In den 1»»-, dat Borgemeesteren, Schepenen ende Raidt der
stadt Antwerpen

,
om de coopluyden van de hanse steden binnen

der voors. stadt te gerieven van een gemeyne wooninghe, der selver
natiën sal gunnen seeckeren nu ter tyt ledige plaetse, ligghende
lu de nieuw stadt, tusschen die twee leste vlieten, de heeren
legaten ende den residerende coopraan gedesigneert , daer sy mede
te vreden syn in de grooie, lengde, wydde, als den patroon daeraff
gemaeckt, ter beyden syden geaccordeert ende onderleekent is
uitwysens om daerop te doen maecken de voors. gemeyne
woonmghe, nae uylwysens der voors. patroon; ende om die
bouwinghe vande voors. nieuwe wooninghe oft huysinghe te
becostighen

, sullen die gemeyne hanse steden daerloe contri-
bueren ende uytreycken de somme van sestich duysent carolus
gulden eens, lot 20 stuivers den gulden, dus 60,000 gulden
carolus; ende de voors. Borgermeesteren, Schepenen ende Raidt
der stadt Antwerpen van weghen die selver stadt daertoe voeghen
de somma van 50,000 gelycke carolus gulden eens, dus 50,000
carolus

: maeckende te samen negentich duysent gulden, die men
sal employeren aen die bouwinghe van voors. nieuwe huysinghe •

ie weten, aen die mueren , kelderen, packhuysen . cameren

,

deuren, portalen in de behuysinghe, solderen, paueysel daer
dat behoerl, vinsieren, schalliendack , bornepul, regenback,
cassye ende den anderen toebehoorten , naer uytwysene den voors.
geconcipieerden ende geaccordeerden patroon ; sulcx dat tselve sy
wintdicht; sonder daerinne te begrypene ennich binnewerck.
dwelck soude tot verchieringhe oft tot meerder commoditeyt ende
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gerieven vande inwoonderen moghen wordden gemaeckt; maersal

tselve staen ten laste vande voors. hanse steden ende natie alleen.

Wel verslaende dat de voors. sommen respective van weghen

de voors. hense steden nae advenant van twee derdendeele , ende

van weghen der stadt van Antwerpen voor i/s sal wordden, nae

exigentie vande wercke, verschoten ende belaelt : te weten, als die

voors. hanse steden oft coopluyden vande selve natie daertoe

sullen employeren thien duysent gulden , sal van weghen der

voors. stadt daer by wordden gevuecht vyfiF duysent gulden, ende

dit in ses termynen, daeraff den 1.* lermyn genomen is in Januario

derlhien dach naestcomende, a.*» 1563, stil van Brabant, ende soo

voorts van vier maenden tot vier maenden, telcker een seslen

deel, tot volle betaelinghe ende vuylreyckinge vande voors. geheele

somme van 90,000 carolusgulden , ende mids contribuerende de

voors. somme van 60,000 gulden eens, sal de voors. nieuwe

behuysinge soo sterck, vroom ende bestendich volmaeckt ende

gebouwt wordden , dat die stadt van Antwerpen en der gemeyne
hanse steden daeraff eere hebben mogbcn , sonder dat de voors.

hanse steden, oft die van der voors. natie verstaen, midts desen

ende enigen voordereu oncoslen, totter voors. bouwinghe oft

verschieten vander penningen gehouden te syne. Ende hebben

Borgemeesleren , Schepenen ende Raidt der stadt van Antwerpen

tot hen gereserveert , die voordere communicatie van rembourse-

mente ende vergheldinge vande selve voordere oncosten , met die

vande voors. natie vande hansen, om die selve in deel oft geheel

daertoe te verwillighen, soo verre de selve voor de oncosten

merckelicke somme soude moghen comen te bedraegen.

Item, is noch geaccordeert ende gesloten, dat men van weghen

die stadt Antwerpen die proprieteyt ende eygendom vande

erve ende nieuwe behuysinghe den gemeynen hanse steden ende

der natie sal overdraeghen op de efiecluele aengegeven ende

onderlinghe als voren geaccordeerde residentie, in alder manieren

gelyck de selve op den dach van heden syn besittende heure

huysinghe op de oude Corenmerckt.

Item , sal noch van weghen der stadt Antwerpen de plaetse,

.f



i

I

534 BYLAGEN. BYLAGEN. 53S

I

i

over dander syde vaude middelste vliet ledich liggende, neffens
die ses brouweryen aldaer aen die rechte straete staende , tegen
over die plaetse van die toeeomende bebuysinghe, groot ontrent
i2 royen, ongebouwt laeten . lot een gemeyne wandelinge voor die
vande voors. natie, om aldaer te contraheren ende negotieren.

Item, ende om die aengegeven residentie van den comptoiren
in die nieuwe wooninghe te voorderen , sullen die vry coopluyden
van de hense steden , in de voors. nieuwe huysinghe residerende
ende woonende, bevryt wordden, niet alleene van accyse van wyn,
bier ende alrehande dranck ende victuaelie, naer uytwysens den
C.° artikele van den voors. accoorde ende compositie van a.o 1545,
maer oick van allen imposten , ende dat van tgene het welck in
de selve huysinge ingeleegt, gedroncken, geslagen, gebacken,
verteert ende versleten sal wordden.

Des en sal men van weghen der stadt van Antwerpen gheene
coopluyden oft andere vande voors. hense steden, binnen der
voors. stadt in andere huysen woonende, noch van accysen oft

imposten bevryen
, dan alleenelycken seeckeren persoenen nu ter

lyt binnen deser stadt residerende, ende by de voors. legaten
aeugenoempt in seeckere specificatie ende billietten, geteeckent by
heeren Henrick Suderman , doctoor in der rechten ende sindicus
vande gemeyne hanse steden; welcke genomineerde persoenen
men alleenelick sal bevryen van accyse van wyn ende bier, dwelck
iu heur huys by hun en hun broodige familien gedroncken sal

wordden, gelyck men hen tot noch toe bevryt heeft; ende mede
laeten genieten de libertyten, vryheden ende immuniteylen in den
voors. accoorde ende compositie de a.° i545, ende in desen
begrepen

;
ende dal al ten leven vande voors. genomineerde , oft

toner tyi toe sy van deser stadt Antwerpen vertrecken metier
wooninghe, animo non revertendi, ende niet langer; behoudelyck
dat sy gheen thaffliers (1) oft oyck commensalen en sullen moghen
houden

,
die desen vrydom souden mede genieten , sonder dat men

den selven van imposten can bevryen uyl merckelyck consideratieii

(1) Thaffliers, — lafelgasien.

Schepenen ende Raidt der stadt Antwerpen , in andere saecken ,

die den genomineerde persoenen binnen deser stadt soude moghen

occureren in dien regarde, hun behulpelyck syn ende believen.

Item, voor soo vele aengaet het coopmanshuys opde Coren-

merckt , sal men den vryen coopman vande hense steden daerinne

woonende, nae dien dat die residentie in der nieuwer huysinghe

sal wesen geeflectueert, oyck mede bevryen van imposte , soo

langhe het selve huys der voors. natie sal blyven toebehooren,

ende niet langer.

Item, es voorts gesloten ende geaccordeert, om den residerenden

coopman vande voors. natie in de voors. nieuwe huysinghe te

gerievene , ende van groeten oncoste , moyte ende arbeyt te ver-

huedene, om heure sware wolsacken ende andere waren, die by den

selven coopmannen binnen deser stadt sullen gebracht wordden

,

niet te derven oft moeten brenghen, oft doen vueren nae die

gemeyne waghe , om aldaer te doen weghene : soo sullen Borge-

meesteren , Schepenen ende Raidt der stadt Antwerpen den

gecommitteerden vande waghen ordonneren, den coopluyden vande

hense tAntwerpen residerende, binnen oft ontrent de nieuwe

wooninghe oft op de caijen te gerieven, voor soo vele hen het

selve moghelyck sal wesen om te doene , metten drypickele oft

met seeckere wyppe oft ander instrument, totter uytweghen vande

oosterschen waeren oft coopmanschappen , die de voors. natie hier

brengen sal, dienende.

Ende bovendien sal men in een vande packhuysen oft in een

ander bequame plaetse binnen de voors. nieuwe huysinghe , twee

schalen, groot ende cleyn, hanghen, om aldaer de wolsacken ende

andere sware ghoeden , ende lichte waeren , ende coopman-

schappen, binnen deser stadt Antwerpen te brengene, by de voors.

coopluyden vande hense te moghen wegen , behoudelyck dat die

wagemeesleren van die gemeyne waghen vande selven pack-

huyse oft plaetse sullen hebben de sluetelen, ende aldaer die

schale ende gewichten opsluyten; ende dat men daer oyck niet

en sal enighe weghen sonder legenwoordicheyt vanden wagen-

meester oft syn gecommitteerden; die sullen die coopluyden
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dien van der voors. siadt Antwerpen daerloe porrende , ende om
der consequentie wille; maer sullen rayne heeren Borj^emeesleren

,

van die hanse steden schuldich syn te belaelen die gerechlicheden

daertoe staende ; die melter voors. schale , drypickele ofte wyppe
gewegen sullen wordden , al oft die selve goeden in die geraeyne

waghe geweghen waeren ; maer alle andere waeren , dien by de

coopluyden vande voors. hanse steden binnen Antwerpen oft

hier te lande wordden innegeeocht, schuldich ende gehouden
sullen syn die te doen ende laeten weghen in die gemeyne
waghe, ende die aldaer innemen ende ontfanghen , alsoo tot noch
toe is gebruyckt geweest.

Item
, ende beruerende die ernstelycke begeerte ende versuecke

van de heeren gesanten , tot diversche stonden gedaen , aengaende
der accyse van die oistersche bieren , begrepen in die privilegiën

van hertoghe Anthoen , van xvij groolen voor elcke tonne , sullen

Borgemeesteren , Schepenen ende Raidt der stadt Antwerpen
,

dyen aengaende hun reguleren naer uytwyssen den 8.° artikele

vanden voors. accoorde ende compositie a.« 1545, gemerckt
d'oorloghe tzedert den jaere 45, seeckeren langhen tyd geduerl

heeft, waer deur, ende deur die bevestinghe ende fortificatie der

voors. stadt, die noch niet en is volmaeckt, de selve stadt soo

seer swaerlycken is belast , dal niet mogelyck en is te verstaene,

lot ennige moderatie vande selve accyse, die men vande oostersche

bieren , in den jaere 45 gewoon is geweest te betaelen ; ten waer
dat men het innecomen ende accyse vander selver stadt, daermede
men de voors. lasten moet betaelen, soo merkelycke jaerlycxe

somme soude willen minderen , dat tselve zoude wesen de geheele

bederffenisse vander selver stadt, midts redenen, den heeren ge-

santen, soo mondelinghe als by geschrifte, verhaelt ende verclaert;

dwelck men verhoopt dat die heeren gesanien ende gemeyne
hanse steden niet begheiren , maer eer hel proffyt vander selver

stadt te voorderen
, gelyck sy verclaert hebben ; niettemin , in

recompensatie van dien , sullen myue heeren Borgemeesteren

,

Schepenen ende Raidt der stadt Antweri>en , ten versuecke vande

heeren gesanten , de residerende coopluyden vande hanse in die
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nieuwe behuysinghe, als oyck in den huyse op doude corenmercki,

den imposte affdraeghen , ende daeralT te bevryen inder maniere

ende gelyck hier voor breeder is verclaert.

Item , sullen Borgemeesteren , Schepenen ende Raidt der stadt

Antwerpen den vryen coopluyden vande hanse bevryen vande
congiegelden van coren , terwe ende meel , ende waeraff men nu
lertyt congiegell neempt; ende dwelck die coopluyden vande
hanse steden selve uyl Oostlandt ende den hense sleden sullen

brenghen oft doen brenghen binnen deser stadt , ende onvercochl

aen iemandl anders, niet wesende van derselver natie, willen

uytvueren buylen deser stadt ende Nederlanden in andere landen

ende coninckrycken , ende iselve hen affdraeghen gelyck men
leghenwoordelyck doel , lolter lyl toe hel selve congiegell by de

Co. Ma.S oft die van syn Rade oft finantie, metier minnen oft met

rechte sy affgedaen; daerloe die gemeyne hanse sleden deurheure

gedeputeerde der voors. stadt Antwerpen alle behulp ende

assistentie , des versocht synde , sullen gehouden wesen te doene

,

sonder dal men den selven coopluyden sal tselve congiegell noch

ter lyl affdraegen oft belaelen van oostersche coren, terwe of meel,

dwelck sy alhier van iemanden, vande natie niet wesende , souden

hebben gecocht.

Item, men sal van weghen der stadt van Antwerpen den vryen

coopluyden vande hanse sleden geensinls beletten oft verbieden •

om gheen oorsaecke, pretext oft gesocht couleur, hel vrye uyt-

vueren vanden oostersche coren , by hen binnen deser stadt Ant-

werpen gebracht, nae alle andere landen, coninckrycken oft

Sleden, daer deure de selve coopluyden vande hanse souden
beschadicht wordden oft ennich verlies mogen hebben.

Item
, sullen de coopluyden vande hanse sleden gerievet word-

den van corenspyckers oft corensolders tol eenen seeckeren beta-

melycken prys, het sy van jaergelt oft van hueringe meuer maeni

,

te wetene van 100 vierlelen corens ter weecke, ten pryze van

4 i/« groolen vlaems.

Item
, men sal oock tot gerieve vande vrye coopluyden vande

hanse ende den schippers doen maecken een caye oft werff aen
DEEL IV. Q^
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die nieuwe sladi , vaode noortzyde van den niont oft iunecomen
van den middelvliet lot op 40 voelen voorby de poorie aldaer

begrepen, corresponderende op de middel slraele geleghen lusschen

de middelvliet ende den lesten vliet , eude op die voors. nieuwe
caye oft werff eenen craen stellen tot gerieve als vore.

Item , sullen Borgemeesteren , Schepenen ende Raidt der stadt

Antwerpen soo vele doen, dat ordre gestelt sal worden op den loon

van de arbeyders, ende oyck op die pilotene in Zeelandl, ende oyck
van die lichters , soo verre die voors. coopluyden ende schippers

die souden moeten behoeven, wesende die voors. nieuwe caye

volmaeckt, des men hoopt neen (1).

Item, sullen Borgemeesteren, Schepenen ende Raidt der stadt

Antwerpen de belastinghe vande corenlepel vanden oostersche

coren ende beswaernisse vande Brabantsche ende Zeeusche tollen,

ende mede vande exactien vande selve tollenaren lot gemeynen
proffyte ende besten helpen beneerstighen om affgedaen te wordden,

sulckx alsmen sal bevinden te behooren ; ende, eest noot, iemande
van der voors. stadt wegen ie committeren , om met de gede-

puteerde vande voors. natie het selve te hove oft elders, daert van
noode wesen sal, ie vervolghen ende te solliciteren, met alle

gevuechelycke manieren daerloe dienende.

Item
, aenghaende het afifdoen vande hoochsel van die wynen

,

alsoo andere wyncoopers binnen der stadt Antwerpen aen Borge-
meesteren , Schepenen ende Raidt der selve stadt hebben versogt

seeckere moderalie oft vlichtinghe, midisderselver stadt andersints

recompenserende , sal men, achtervolgen dacle van 9.° February

1545 met die van Colen handelt, dat men ter causen van die

aengegeven residentie niet en verachleren.

Item
, voor soo vele dal raeckt dal in den wylle vande coopluyden

vande voors. natie soude syn ende staen in alderhande schepen
oyck van dese Nederlanden te schepen ende te bevrachten heure

goeden ende coopmanschappen, soo dat hen izelve te passé soude

(i) Dal is : men hoopt dat men geene liglers zal behoeven als de
nieuwe kaei zal gemaekt zyn.

mogheu comen, sullen Borgemeesteren, Schepenen ende Raidt

deser stadt Antwerpen desen aengaende confereren met die vander

ambachte vande schippers deser stadt, om middel te vinden, dat

men by gemeynen accoorde die vande voors. natie soude moghen

accommoderen.

Allen welcke puncten ende artikelen syn by Borgemeesleren

Schepenen ende Raidt der stadt Antwerpen den voors. legaten

ende coopluyden vande gemeyne hanse steden geaccordeerl

duerende de residentie vande coopluyden vande gemeyne hanse

sleden binnen der voors. nieuwe wooninghe, ende niet langhor; de

welcke residentie de selve coopluyden sullen schuldich syn te

verstercken met beuren schepen ende het loevueren van alderley

heure goeden ende coopmanschappen , in gelycke stalt ende

manieren alsoo de coopluyden vande gemeyne hanse steden van

oudts gewoon syn geweest te doen lot Loonen ende elders, daer

sy henne comptoiren eude residentien hebben gehouden ende

gebruyckt; ende hieraff van weghen den gemeyne hanse steden der

stadt Antwerpen te verleenen scriftelyck geloofte ende bescheet.

Wel verstaende , dal , ingevalle de continuelle residentie vande

voors. coopluyden vande hanse met beuren comptoiren ende hel

loevueren van heure schepen, ghoeden ende coopmanschappen

cesseerden deur doirloghen oft diergelycke oirsaecken (dwelck

Godl verhuede), dat , wederkeerende ende continuerende de voors.

«•esidentie als vore, die voors. coopluyden vande hansen die voors.

vryheden , puncten ende artikele wederom sullen genieten.

Ten andere, alsoo Borgemeesters, Schepenen eude Rael der

stadt Antwerpen , ter begeerte vande borgeren ende ingesetenen

der selver, aen den hern gesanten hadden versocht dal die selve

borgeren ende ingesetenen der selver stadt souden in alle

de hanse sleden moghen coopen , vercoopen ende contraheren met

allen coopluyden , van wat natie oft conditie die syn ; ende oyck

van alle soorten van coopmanschappen, gelyck die coopluyden

vande hanse binnen deser stadt Antwerpen vermoghea te doene,

800 wel met vremde als borgeren vande selver stadt ;
gelyck men

verstael dat die vande verven in de hanse steden loegelaeleu
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wordden; ende overmits myne heeren gesanlen daerop hebben
vercleert by beuren gescriflen , dat die coopluyden vande verven
noch andere in die hanse sleden gheen andere vryebeyt en souden
gebruyeken int eoopen , vercoopen , contraheren ende negotieren ,

dan die Borgemeesteren ende ingeselenen coopluyden der stadl

Antwerpen in den selven hanse steden toegelaelen en wordt, ten
waere dat sy langhe tyt woonachtich ende boi^errecht vande
selven hanse sleden verworffen hadden ; in weicke gevalle sy de
vrycheyt vande borgheren souden genieten, gelyck oyck de poorters
van Antwerpen in de hanse steden borger synde , het selve soude
gegundt wordden , ende dat borgeren ende ingeselenen der sladl

Antwerpen ende alle ingeselenen dess. Nederlanden over alle in

de hanse sleden soo vry eoopen, vercoopen ende negolieren
mogen

, als ennich borger oft poorter van ennighe hanse stadl in

andere hanse sleden; ende dat men den borger van Antwerpen de
voordere vrycheyt qualyck soude cunnen geaccordeeren , te»
waere sy andere privilegiën thoonde oft hadden : soo hebben
Borgemeesleren

, Schepenen ende Raidt der sladt Antwerpen
versochl aen den selven heeren gesanlen ende aen de gemeyne
hanse steden te hebben verseeckerheyt van die gemeyne hanse
Sleden, dat de Borgeren ende ingeselenen der sladt Antwerpen in

alle de hanse sleden sullen mc^en eoopen , vercoopen , handelen

,

contraheren ende negolieren van alle soorten van coopmanschap,
soo vry als in de selve hanse steden vermogen te doen Borgeren
ende ingezeten van andere hanse sleden , sonder dal men by sta-

luylen oft ordonnancie generalyck oft particulier vande selve hanse
steden in loecomenden lyden sal moghen tzelve belellen ; oft den
borgeren ende ingeselenen cooplieden van Antwerpen benemen
oft hinderen den handel ende treyn van coopmanschappen , die sy

lot noch toe in den selven hanse sleden geploghen hebben ; sonder

henlieden met ennighe nieuwicheden te belasten oft met ennighe
swaerdere tollaslen oft ongeil andersinls ie beswaeren, dan sy van
oudts tol noch toe belast ende beswaert en syn geweest; den borgeren
ende ingezetenen van Antwerpen , andersinls geheel in beuren
voorderen vrjen handel ende negolialien in debanse sleden, soo
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verre sy in den selven hanse steden oft ennige van dien by privi-

legiën, tractaet oft andersinls souden mogen hebben. — Ten

derden hebben myne heeren Borgemeesteren , Schepenen ende

Raidl der sladl Antwerpen aen myne heeren gesanten ende aen

die gemeyne hanse steden versochl, dat men den borgeren ende

ingeselenen der sladt Antwerpen in de hanse sleden soude

extraordinarie ende summarie recht doen , besonder op namptisaiie

ende op den uylrekeninghe vande penninghen onder cautie ende

borchlochte van claer ende liquide obllgalien ende anderen be-

scheeden , gelyck men binnen Antwerpen den buytenlieden ende

vrempden coopman is recht doende. — Ten vierden dat de gemeyne

hanse steden , noch die vande selver natie gheen courtinghe by

maniere van monopolie oft voorwaerden , ordonnanlien noch

gemeynen overdragen en sullen moghen maecken, die souden

moghen wesen tegen tgemeyn beste ende welvaert , oft oyck der

stadl Antwerpen ende den borgeren ende ingeselen vande selve

ennichsinls prejudiciabel; noch oick sulcke voorwaerden ende

ordonnanlien oft gemeyn overdraghen binnen deser sladt, onder

tdecxel vanden ij arlikele van voors. accoorde ende compositie

gemaeckt in den selven jaere 1545, moghen te wercke stellen oft

executeren ; te meer gemerck die voors. heeren gesanlen verclae-

ren de selve ongoddelycken te syne; ende sulcke courtinge, mono-

polie ende overdraghe by den comploiren in egeene lyden geuseert

noch gebruyckl te syne.

Weicke voors. leste puncten van wegen der sladt van Antwerpen

versochl hebben die voors. heeren gesanten vande hanse steden

theuren laste genomen , die soe wel ende getrouwelyck met alder

vlyet aen de gemeyne hanse steden oft heure gedeputeerde , ter

eerster naestcomender vergaderinghe ende dachvaert vande selve

hanse steden aen te geven, ende soo vele te doen, dat Borge-

meesleren , Schepenen ende Raidt der sladt van Antwerpen

,

vanden selven ende andere puncten hier voren verclaert (die

van wege den gemeyne hanse steden ende cooplieden vanden

selven syn obligatoir) sullen schriflelycken besegelt bescheet

hebben vanden gemeynen hanse steden , sulcx als die selve
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daerop resolveren eude izelve meiten 1.» hier beschickeu, inhou-

dende aggreatie ende het wel behaegen vande selve hanse steden

,

ende van allen tgene des met beuren legaten int jaer 1545 ende by
desen is gehandell, gebedinget ende genegolieert geweest; in

weicken gevalle sullen Borgemeesteren, Schepenen ende Raidl der
Sladt Antwerpen hebben confirmatie van alles van der Conincklycke

Majesleyt van tgene Syne Majesteyt ennichsints soude moghen
aengaen, gelyck by den accoorde van a.» 1545 is besproockeu

geweest; insgelycx die vande gemeyne hanse steden van wegen
deser stadt Antwerpen oick scriftelycken besegell bescheet geven.

Aldus gedaen
, gesloten ende geaccordeert binnen der stadt Ant-

werpen, tusschen den heeren legaten van der gemeyne hanse
steden , in den name ende van weghen der selver gemeyne hanse
steden , ter eenre , ende Borgemeesteren , Schepenen ende Raidt

der stadt Antwerpen, van wegen der selver stadt, ter andere syde.

Op heden den 22.° October a." 1565; ende tot meerder oirconde

ende verseeckerheyt van desen tractate ende compositie is die

selve by den voors. heeren legaten in den name als vore ende
van weghen der stadt Antwerpen onderteekent. Onder stondt

gescreven : Godtschalck Timmerman, manu propria , gesunter der
stadt Luybeeck ; Arnolt van Seye , Borgemeester der stadt Colhen

,

Henning van Dam, Borgemeester der stadt Bruynswyck, manu
propria; Theodoricus Pruten, der stadt Bruynswyck sindicus,

manu propria. Daer onder stondt noch geschreven : ter ordon-

nantie van myne heeren Borgemeesteren , Schepenen ende Raedl
deser sladt van Antwerpen, ende onderteekent Polyles.

Volgens een los afschrift, medegedeeld door
den heer Advokael Th. Vanlerius.

N. 3. — Philips 11 ratificeert en bekrachtigt de oude privile-

giën der Hanzesteden binnen Antwerpen^ 15.° April 1579.

Philips, by der gracie Gods, Coninck van Caslillien, van Leon,
van Arragon, van Navarre, van Napels, van Sicilien, van Majorke,
van Sardaine , van de eylanden Indien ende vasten landen der zee

Oceane, Aertshertoghe van Oistenrycke, Hertoghe van Bourgoignen,

van Lothryck, van Brabant, van Lymborch, van Luxemborch

,

van Gelre ende van Melanen , Grave van Habsborch , van Vlaen-

deren, van Arthois, van Bourgoignen, Palsgrave, van Henegouwe,

van Hollant, van Zeelant, van Namen eude van Zutphen, Prince

van Zwane, Marcgrave des Heylichs Rycx, Heere van Vrieslanl

,

van Salins, van Mechelen', vande stadt, steden ende landen van

Utrecht , Overyssel ende Groeninghen , ende dominateur in Azië

ende in Afrycke. Allen den ghenen die dese jeghenwoerdighe

sien sullen, saluyt. Alsoe van weghen onse lieve ende besunder

de gedeputeerde ende ghesanten van de ghemeyne hanse steden

is ons te kennen ghegeven gheweest, hoe dat de inghesetene van

de zelve hanse sleden beuren handel van coopmanschap in dese

onse Nederlanden , ende besundere in dese onse sladt van Ant-

werpen dryvende, om den selven handel aldaer ie voirderen ende

te vermenichvuldigen , by saligher ghedachlen onser voirvaderen,

namelicken by wylen Herloch Jan van Lolhryk ende Brabant,

ende daerna van Hertoch Anthonis van Lothryck , Brabant ende

Lymborch, zeker vryheden , privilegiën ende prerogativen syn

gegunt ende verleent; welcke privilegiën, vryheden, exemptien

ende prerogativen wy hen oick hadden gheapprobeert, gheralificeerl,

gheconfirmeert ende beveslichl, voer soe vele sy de zelve deuch-

delicken hadden ghebruyckt ende ghenoten, ende hen daer afl'

verleent onse brieve van confirmatie in behoirlycker formen,

gegheven in onse sladt van Brussel , den xv." January in den jare

XV.* een en tseslich lestleden. Ende dat onder andere by de selve

privilegiën ende confirmatie voers. den coopluyden van de voirs

hanse sleden in onse voirs. sladt van Antwerpen was toegelaten

hooffden oft Raedlsmannen te kiesene, vergaderinghe int heyme-

lick ende openbaer onder hen luyden te moghen hebben , omver-

sochl onsen Schoulelh ende Schepenen van deze onze voirs. stadt

van Antwerpen , om corrigeren van alle zaecken ende misdaden

onder hen luyden ghevallen , nae de ordonnancie by hen van oudts

onderhouden ; behoudelick der mesdael die daer slreckt van lyve

oft lede , waeraff alleenlick de kennisse aen ons ende onze
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DacomeÜDgen waere gereserveeri gheweest; welcke priyilegien

ende vryheden de voirs. coopluyden oick vanden tydt dat de selve

hun verleent syn geweest altyts vredelyck ende sonder vvederseggen

badden ghebruyckt ende gheiioten ; dan dat zekere voerleden jaren

herwaerts , somniighe quaetwillighe ende opreurighe gheesten

,

supposten van de voirs. hanse steden , in versmadenisse , soe der

voirs. steden als heurlieder Oudermans ende coopnians raedt,

jurisdictie ende auctoriteyt , ende om by dyen middel tontcommen

de straflinghe ende correctie die sy hadden verdient, hadden

contrarie den voirs. privilegiën , ordonnancien ende oude hercomen

bevesticht; oick met verleeninghe van de Wethouderen onser

voirs. sladt van Antwerpen hen vervoirdert te beroepen voer de

voirs. Wethouderen derzelver sladt , ende van daer de selve ende

oick andere zaecken, onderlinghe tusschen hunlieden wezende , te

trecken voir onse lieve ende getrouwe die Cancelier ende luydeu

van onsen Raede in Brabant, tot groeten achterdeel van de partye;

oirzaecke oick ghevende van twist ende tweedracht onder den

coopluyden van de voirs. steden , ende causerende verachlinghe

van de voors. Oudermans ende coopmans raedt ; waerdeure oick

de residentie ende stapel vanden handel van de voors. hansesteden

tot Antwerpen ende die groote vrucht die me daer uyte tot wel-

varen vanden gemeynen lande is verwachtende , zoude comraen

verachtert ende belet te wordene, ten ware by ons daer inne

behoirlicken versien worde by nieuwe confirmatie van alle hunne

voirs. privilegiën, ende besundere aengaende het poinct van de

voirs. jurisdictie der voirs. hunne Oudermans ende coopmans

raedt, rakende den kennisse van alle zaecken, onderlinghe onder

hnn supposten ghevallen; behoudelyck het misdaet dat daer

streckt tot lyve ofte lede ; ende dat tselffde by ons anderwerffven

expresselyck bevesticht, ende soo vele het noot waere gheamplieert

ende gheexlendeert worde. Ende dyenvolghende alle zaecken

binnen zeker jaren herwaerts onderlinghe tusschen de supposten

van de voirs. hansesteden oft den Oudermans ende coopmans raedt

gerezen ende inghestelt voer andere rechters teghen de voirs.

privilegiën, ouder hercomen ende ordonnancie van den zelven

BYLAGEN. 545

hansesteden vercleert te nyete, nul ende van onweerden : ons

seer ootmoedelick biddende hen op alles te willen verleenen onse

opene brieven daertoe dienende. Doen te welene, dat wy, de zaecken

voers. aenghemerckt , ende meer andere ons dyen aengaende

lange gheremonstreert ende ghededuceert ; ende hier op ghehadt

tadvys eerst van de voergen. van onsen Raede in Brabant , ende

daernae van onse Wethouderen onser voirs. sladt van Antwerpen

,

geneghen wesende , ter bede ende begheerte vande voorgenoemde

hansesteden, supplianten, hebben uyl onser rechter weten theyt,

auctoriteyt ende volle macht, oick by advise ende deliberatie van

onsen zeer lieven ende fruntlicken neve ende broeder, den Hertz-

hertoghe van Oislenryck, Hertogbe van Bourgoignen enz.. Gouver-

neur ende Capiteyn generael van dese onse Erffnederlanden ; ende

van onse zeer lieve ende ghetrouwe die luijden van onsen Raide

van Slate, nefTens hem wesende, bevesticht, gheapprobeert

,

gheratificeert ende gheconfirmeert , beveslighen , approberen
,

ratificeren ende confirmeren by desen alle heure voirs. privilegiën

,

rechten ende ordonnancien , daeraflfsy in deuchdelycken gebruycke

ende gheniete syn gheweest. Verclaerende voirts midts desen, dat

wy niet en verstaen noch onse meyninghe en is, dat die coopluyden

van de voirs. hansesleden, residerende, oft die naemaels sullen

commen te resideren binnen onse voirs. sladt van Antwerpen,
ende aldaer ghenieten die privilegiën , exemptien ende vryheden

van de zelve hanse steden, sullen moghen, ter oirzaecken van

ennighe questien oft geschillen, die sy leghenwoerdichlyck hebben
oft naemaels sullen mogen cryghen onderlinghe tusschen melcan-
deren, oftdeen teghensdandere, te rechte sullen staen oft betrocken

worden elders dan voer hunne Oudermans ende coopmans raedt

van beurder natiën, opghericht ende ghecoren in onse voors. sladt

van Antwerpen
; ende van daer voer den Raedt van Lubeeck nae

beurder ouder ordonnancie ende ghewoente. Sonder datse sullen

vermoghen deen den anderen te trecken oft aen te spreken voer
ennighe ordinarise Rechleren van desen onsen lande ende hertoch-

domme van Brabant , tsij overste oft subalterne , tware by weghe
van appel, reformatie, reductie, relievement, cassatie, oft in

DEEL IV. Q9
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eenighe andere manieren , hoedaenich die wesen moghen ; op de

pene van anderssins ghestrafft te wordene by de voirs. Oudermans

ende coopmans raedl ofl andere overste van de zelve natie , soe

iselve van oudts onder hen is gheplogen gheweest; alieenlick

misdaet, daer afif lyfif ende lel aengaet, uytgenomen. Ende ingevalle

dat deze zaecken aengaende naemaels eenighe zwaricheyt oft

donckerheyt gherese , hebben wy de kennisse daer aff ons oft onse

Bacomelinghen , oft onse oft heurs stadhouder generael in dese

Erffnederlanden , nu synde oft by tyde wesende , in onsen name

,

ghereserveert ; soo wy oick reserveren ende behouden, mids desen,

om tzelffde te vercleeren ende tinterpreteren , soo wy oft sy •

naevolghende onse meyninghe , ende tol onderhoudenisse van de

privilegiën vande coopluyden vande voirs. hansesteden, sullen

vinden te behoiren. Ontbieden daeromme ende bevelen den

voorgn. van onsen Racde in Brabant, Schouleth, Burgemeesteren

ende Schepenen onser stadl van Antwerpen ; ende allen anderen

onsen ende onser vassalen ende smaelreheeren , Rechteren , justi-

cieren ende officieren , ofte heure stedehouderen ende elcken van

hen besundere , soo hem toebehoiren zal , dat zy de voirs. sup-

plianten, Oudermans ende coopmans raedl, coopluyden, hunne

facleuren ende supposten van dese onse bevestinghe, approbatie,

ratificatie, confirmatie ende declaratie, ende van al tghene des

voers. is, nae zyn vorme ende inhouden, doen laten ende ghe-

doogen rastelick, vredelick ende volcommelick ghenyeten ende

ghebruycken , sonder hen te doene noch laten gheschien , nu noch

in toecommende tyden , eenich hinder, letsel oft moeyenisse ter

contrarien ; want ons alsoo ghelieft. Des loirconden , hebben wy
onzen zegel hier aen doen hangen. Ghegeven in onzer stadl van

Antwerpen, den xv.° dach van April, int jaer Ons Heeren duysenl

vyff honden neghen en tzeventich ; van onsen Rycken , te wetene

Spaengnen , Sicilien enz. , den xxiiij , ende van Napels den xxvj.

Op de plycke stont geschreven aldus : By den Coeninck : onder-

t€eckent Pottelsbergbe.

Naer een los afschrift, medegedeeld door

den beer Advokaet Tb. Vanlerius.
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Ut

N. 4. — Ontwerp van verdrag met de Hanzesteden t

i579 (Bladz. 172).

Allen den ghenen die dese letteren sullen sien ofte horen lesen

,

Borgemeesteren , Schepenen ende Raedl der stadl van Antwerpen

saluyt ende alle vrintschappe. Alsoe sinderl den jare van xv.*^ ende

sesthiene vele ende diversche minnelycke communicatien ende

vergaderioghen ghehouden syn gheweest, ende sunderlinghe in

de jaeren xlv , Ixiij ende dit teghenwoordigh jaer van negen en

tzeventich , tusschen de legaten ende ghedeputeerde , daertoe ghe»

committeert ende belast van weghen ende in den name van allen

den ghemeynen steden vander duytscher hanze , ter eenre , ende

ons, in den name van deser stadl van Antwerpen, ter andere zyden,

opl stuck vande residentie , de welcke de coopluyden van den

voers. ghemeynen hansen van nu voirtane zouden hebben ende

houden binnen deser stadl van Antwerpen. Ende op dat die selve

met heure schepen , goeden ende coopmanschappen zonder commer

alhier hanteren ende negocieren , in der manieren ende soo als by

den comptoiren van deselve hanse steden tol Londen in Engellanl

ende elders hel ghebruyck ende ghewoonheyl is gheweest ende

noch is. Ende want de voorgenoemde legaten ende ghedeputeerde,

in den namen ende van weghen als voeren , aen ons versocht ende

begheert hebben zekere puncten ende artyclen van vryheden ende

liberteyten hen gheconsenteerl te wordene, hen dienende tol

gherieve ende commoditeyte van beuren hanteringhen ende coop-

manschappen, om de selve heure negociatien alhier te seckerlicken

ende volcomelicker te pleghene ende te moghe doene : soe ist dal

wy, omme den ghemeynen oirboir ende profifyt van deser stadl te

voirderen, ende besunder omme de goede gunste ende vrintschappe,

die wy dragen hebben ende begheeren te onderhoudene metten

voirs. coopluyden vande steden der duytscher hanze (dezelve goede

coopluyden, heure familien
,
goeden ende coopmanschappen alhier

vrindelicken ontfanghende) , hebben henlieden ghewillecoorl ende

gheconsenteerl , willecoren ende consenteren by desen hen allen

te samen ende elcken vande voirs sleden int besundere, allede
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puncten ende ariyclen, inidsgaders de liberteylen , vryheden ende
exemptien naebeschreven. Ende wy verslaen dat de voirs. coop-
luydeo van de ghemeyne sleden der duytscher hanzen vryelick

gbenieten zullen, soe langhe ende deurende den tydt sy hunne
residentie hier binnen der stadt hebben ende houden sullen.

j. In den eersten gheloven wy, dal wy alle de coopluyden vander
voors. natiën ende eenen yegelyck van hen, met beuren familien,

dienaren ende facteuren , naer inhoudt der vryheyt vande jaer-

merckl van Antwerpen, deselve vryheyt aen heure lyfif ende goei,
wel ende ghetrouwelick boude sullen over alle binnen den lande
van Brabant ende van Over Maze, binnen den jaermerckten

,

ghelyck als de selve vryheil dal inheeft. Ende dat wy den voirs.

coopluyden in allen redelicken poincten beschermen sullen, van
ghebreke ende wedervaren die hen ghebeuren mochle , naer onse
beste machte ende vermoghen, lot allen tyden , als wy des van des
coopmans weghen versochl sullen worden.

ij. Item, consenteren, dal de voirs. coopluyden vande hansen ia

de voirs. stede van Antwerpen met beuren gheselschappe

,

ghemeyne vergaderiughe openbaer hebben sullen moghen, alsoo

dicke als sy willen , omme te ordonnerene ende te corrigerene alle

de voerwaerden ende ordonnancien by den sleden van der hensen
ende henlieden ghemaeckt. Ende waert zoe dal eenich coopman
van de voers. hensen, leghens de ghemeyne steden vander hensen
dede, ofl leghens dordonnancie des ghemeyns coopmans, ofl oick

den coopman onghehoirsaem ware : soe consenteren wy, dat de
coopman die persoonen ofl persoon altoos zal moghen binnen
merckleu ende daer buylen corrigeren, ghelyck der sleden ende
des coopmans ordonnancie vuylwysl ; ende daervoere hier inder

ghevanckenisse moghen doen leggen, tot aen der tydt dat die

coopman van dyen ghebreke volcomelicken gherechtecht oft

ghebetert sal wesen; behoudelick den heere ende der stadt hennen
rechte in allen zaecken aengaende lyff ende leth.

iij. Item , gheloven wy ende consenteren , dat men egheenen

coopman van der duytscher hanze in ghevanckenisse en zal moghen
leggen voer eenigh schuil , alsoe verre als hy goets ghenoegh

1
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bewysen consle, dat syne waeren oft goedene borghe gesetien,

daer de partyen wel mede bewaerl souden syn , nae goelduncken

van Schepenen rechts te pleghene. Ende desgelyckx en sal men

oyck gheenen coopman vande selven hensen in ghevanckenisse

moghen legghen , om eenighe andere stucken , die men op hem

zoude moghen brenghen , soe verre als hy goeden borge setten

wilde rechts daer aff te pleghene ; vuytghescheyden stucken daer

lyff ofl leth aene verbeurt ware.

iiij. Item, willecoren ende consenteren, dat de voers. coopluyden,

niet meer gheven en sullen van een honden lynwaets , dat binnen

Antwerpen gemele sal worden, dan eenen halven groeten brabants.

Ende wat lynwaet dat nyet gemeten en wordt , daer aff en zal de

voers. coopman gheen meetgelt gheven.

V. Item, consenteren wy, dat de voers. coopluyden van beuren

ghesouten huyden , die sy tot Antwerpen sullen brenghen , ende

daervan belaell hebbende beuren lol , sullen onghehouden wesen

daeraff yel anders ofl meer te ghevene , dan alleenlicken , binnen

den twee jaermerckten
,
ghewoonlick sledegell ofl plaetsegell ende

oick waeckgelt.

vj. Item, willecoren wy ende consenteren den coopluyden,

woenende oft residerende in de twee oistersche huysen, deene

ghestaen ende ghelegen in de nieuwe stadt, ende dandere op

doude Coremerckl, dat sy sullen moghen inneleggen wyn, bier,

ende alderhanden dranck ende viciuaillien ; ende oick mede in

dezelve huysen brouwen, slaene, backen, respeclivelyck alderleye

dranck ende victuaillie voer hen selven , heure dienaers , broodighe

familie , sonder eenighe accyse oft impost daer aff te ghevene , het

sy tol behoeve van de stadt oft andersiuls; daer aff men in sulcken

ghevalle de selve vry ende exempl sal houden; dies soe sullen zy

ende een yegelick van hen luyden, leliker reysea als sy eenigen

wyn, bier ofl anderen dranck inne willen leggen, hel sy metten

vale, halven vale ofl andersins, ghehouden wesen te brenghen op

te accyse cameren van deser stadt, een billiet onderteeckent by

den clerck oft secretaris, ende ghesegell metten zegele van de

Ouderluyden van de voirs. natie, welcke Ouderluyden ghehouden
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suilen wesen metten voers. clerck oft secretaris op beuren ghe-

woenelycken eedt der natiën ghedaen, nyemanden sulcken bil-

lietten te ghevene, ten sy dat hy is van derselver natie, ende

residere in een van de voirs. twee huysen , ende behoudelicken

dat sy sulcken wyn, bier, dranck ende andere victuaillie nyemaut
anders voirts en sullen vercoopen oft overlaten.

vij. Consenteren insgelycx ende willecoren den voers. coopluy-

den, woenende oft residerende in de voers. twee oistersche huysen,

dat sy aen den vleeschouwers ende backers sullen moghen coopen,

ende hun vlees ende broot halen op kerffven ; ende dat men de

selve kerffven sal vry houden van alle accyse ende impost, behaiven

dat alzulcken kerffven worden gheverificeert by attestatie vanden

clercq ofte secretaris van de natiën , onderteekent ende ghesegelt

als voere; ende de welcke sy oick nyemant gheven en sullen dan

die vander natie sy, ende in deene vande voers. huysen residere.

viij. Ende alsoo by den accoerde vanden jaere Ixiij zekere coop-

luyden van de voers. natiën, woenende buyten de voers. twee

huysen , ghenoempt ende ghespecificeert staende in zekeren

billiette , als doen onderteekent by heeren Hendrik Soederman

,

docteur in den rechten ende syndick van de ghemeyne hanze

steden, is toeghesegt vrydicheyt ende exemptie van accysen, ende

voirts het gheniet van den liberteyten, vryheden ende preemi-

nentien der voers. waren verleent, daer aff eenighe overleden

syn , eenighe oick vertrocken , animo non revertendi : soo consen*

teren ende willecoren wy, dat de ghene die van dezelve ghenomi-

neerde persoonen noch in levene syn , ende daer aff de namen ende

toenamen hier nae in het einde van desen artycle volgen , sullen

vry ende exempt ghehouden worden van accyse van wyn ende bier,

dwelck in beur huys by hun ende hunne broodighe familie ghe-

droncken zal worden , gelyck men hun tot noch toe bevryt heeft

,

ende sullen mede ghenyeten de libertyten , vryheden ende immu-

niteyten in desen accoorde begrepen ; ende dit soe langhe de selve

resterende van ghenomineerde in den voers. billietten sullen con-

tinueren inden levene. Oft totter tydt toe sy vuyt deser stadt ver-

trecken sullen, animo non revertendi, ende niet langhere;

(
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behoudelyck dat sy egheen taeffeliers noch coramensaelen en
sullen moghen houden, die desen vrydomme mede souden ghe-

nieten.

Hier nae volghen de namen vande voers. vryden , te wetene :

Bonaventura Bodecken, Paul Timmerman, Gaspar Mostorpff,

Everard Jabach, Johan Reydt, Arnoult ende Johan Pclgrum,

ghebruers, Melchior Botmar, Valentyn Lange, Theodorus Birck-

man , Absalon Treseker , Auguslyn Been , Laurens Sprinckhusen
,

Cort van Home , Mathys Rodenburch , Saridon Borreman , Chris-

tiaen Schoonenborch , Henrick Hiltser, Bruen Letterhuysen

,

Johan Moer, Lambert Raeman , Claes Oestinck, Hans Heslerberch,

die wedewe van Joest Geylen , Geerdt Hassels, Andries van
Berchem, Geert Timmerman , die wedue van Augustin Rudingher

,

Johan Huysmans, Bartolt Boleman.

jx. Item , consenteren wy , dat soe wanneer yemant van den
voers. coopluyden synen W7n , die hy in dese stadt ghebrocht sal

hebben, niet en conste int gros vercoopen, dat hy alsdan, hebbende
ierst daerloe consent van de Borgemeesters ende Schepenen , den
selven sal moghen vuyt tappen metten pot oft stoope, zonder te

moghen breeken oft vuyt vercoopen metten amen oft halver amen

;

ende dat de zelve coopman alsdan binnen den tyde dat hy zynen

voerschreven wyn vuyttapt, alle veerthien dagen zal moghen inne

leggen voer hem ende syn familie een tonne biers, zonder eenighe

accyse daer aff te ghevene.

X. Item , consenteren ende willecoren wy, dat men van gheenen

bieren in de voers. hanse steden oft in ennigher van dyen ghe-

brouwen , ende de welcke hier binnen deser stadt sullen ghebrocht

worden , niet meer gheven en zal van onghelde , dan soe ende

ghelyck de nieuwe ordonnancie in den voorleden jaere gemaeckt

op het sluck van den bieren is inhoudende, zonder daer op eenighe

andere meerdere oft grootere accyse te stellene , oft oick eenighe

andere nieuwe imposten tot voordeele oft proffyte van de zelver

stadt.

xj. Item, consenteren ende willecoren wy, dat de voors. coop-

luyden van gheenen vullen lakenen , de welcke sy binnen deser

^
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stadt sullen willen oft begheeren te coopene oft vercoopeue , daer

aff gbeen accyse gheven en sullen.

xij. Item, consenteren wy, dat elck coopman vande voirs. hanze

sal m<^en vercoopen syn rypeert oft rypeerden tot dryen toe, ende

niet meer, zonder eenighe accyse daer aff te ghevene; ende sal

insgelycx oick vry ende onghehouden syn te belalene eenighe

accyse van syn havere ende alderhande peerdevoeder voer dry

peerden , de welcke hy sal moghen houden op synen stalle.

xiij. Item ,
gheloven wy ende consenteren den voers. coopman,

dat hy van den wynen die hy doet wercken vande craenmeeslers, niet

meer gheven en sal dan in der manieren soe naerdere is inhoudende

het particulier tractaet dyen aengaende metle ghesanien der stadt

Cuelen ghemaeckt , den xx.» dach van Augusio anno Ixxj , ende

hiernae van woerde tot woerde gheinsereert staende ; dwelck men

verstaet dat in desen preciselick zal worden achtervolgt, niet

alleenlick ten respecte van de coopluyden van Cuelen, maer oick

van alle de andere hansse steden ; ende midts betalende zoe het

voers. tractaet is inhoudende , sullen daermede gheslane , sonder

yet meer te derven gheven den craenmeeslers oft den craenkinderen

;

ende gheloven den voers. craenmeeslers ende kinderen in dyen te

hebbene ende te hondene , dat zy om den voirs. loon altyt bereet

sullen syn den coopman te voirderen ende ghereetschappe te doene.

xiiij. Item , consenteren wy de coopluyden voers. , dat sy van

gheenen wyn die sy hier inder stadt brenghe, ende onvercocht

ewech veuren, alwaert oick dat die gheproevet, gheroyeert ende

ghekeldert waren gheweest ,
gbeen pontgelt gheven en zullen.

XV. Item, consenteren voorts, dat de voers. coopluyden van

henren wynen die sy op den wagen, kerren oft oick int water

vercoopen sullen, dat sy insgelycx gbeen pontgelt daer aff sullen

beuelen oft gheven. Ende aengaende de wynen die op tlant sullen

liggen ende metten gbesworen makelaer op den dronck vercocht

sullen worden , ofl binnen den zelven dage , en sullen insgelycx

gbeen pontgelt betalen.

xvj. Item , dal die coopman van de duytscher hansen nyemande

gheven en zal eenighe makelardye, gheheele oft in deele, van wyne,
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hy en sy gbesworen makelaer, ende hy en sy over de commenschap

;

ende oft soe quame dat een makelaer over eeuen coop van wynen
ware, ende lollen coop sprake, ende op die lydt den coop niet

ghesloten en worde, ende daernaer de coopluyden den coop by
hen zelven maeklen, soe zal de makelaer syne makelardye hebben,

oft hy by tslot van den coope gheweest hadde.

xvij. Item , soe sullen wy dat soe voiriane verware als voirmaels

ghedaen heeft gheweest , dal de weghere in der waghen altyi synen
eedt doen sal, den coopere ende vercoopere elcken tsynen te

ghevene, zonder arghelisl, ghelyck dal behoirl. Ende ofl hy daer en

boven misdede ofl in faulle bevonden wordde , zal daer aflf ghe-

corrigeert ende ghestraft worden, ghelyck men bevinden zal

behoirende. Ende dat de coopman vande voers. duylscher hansen

van den goeden die hy vercoopl, gheen makelardie gheven en sal

,

dan den ghenen die over de coopmanschap is oft gheroepen wordt

,

hy sy weerdt oft weerdtsclerck, oft gbesworen makelaer; ende dat

de coopman sal besorget worden tol synen cosie met yekinghe

ende oick wederghewichte, omme die in syne bewaringbe ie liouden.

xviij. Item, dat de wagemeeslere oft wagers vande wage ghehou-

den sullen wesen wel ende ghetrouwelicken ie bewarene de goeden

ende coopmanschappen , die by den voers. coopluyden ghebrochl

ofte ghesonden sullen worden in de voers. waghe; ende, aldaer

ghewegen synde , alsoe toesien ende besorgen , dat de zelve coop-

luyden daer aen deur heur faulte oft negligencie gheen schade

hebben oft lyden , ende dat oick sy dezelve goeden nyemant anders

overleveren oft lalen volghen en sullen , dan by expresse oirloff

ende consent vande voirs. coopluyden. Ende indyen ter zaecken

van desen voer ons eenighe clachle ghedaen worden , sullen daer

inne met kennisse van zaken ende mei juslicie alsoe versien ende
doen versien , dat de voers. coopluyden redene sullen hebben dies

te vreden te syne.

xjx. Item, dat de voers. coopluyden ende schippers van de voirs.

natiën, commende ende arriverende alhier aen de stadt, heure

goeden
, waren ende coopmanschappen sullen moghen lossen

,

laden ende ontladen in alle vlieten ende hoofden, soo wel aen den
DEEL IV. 7Q
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olden cra€Q als elders aloinine waert henlieden ghelieven ende

goetduncken zal, tot heuren besten ende meesten gherieve; alwaer

oick soe dat heur voirs. schepen niet geheel ende al ontladen ofi

ghelost waren ; ende dat die ghesworen arbeyders oft pynders van

de zelver natie sulcke schepen ende goeden aldaer sullen raoghen

lossen , vuytladen ende inueladen, wercken ende arbeyden, sonder

yemants wederseggen , het waere craenkindt oft yeraant anders

,

vuytgenomen de wynen , bieren oft andere goet , daer afif men der

stadt moet betalen eenighe accyse.

XX. Item, dat insgelycx de voers. coopluyden heur goeden, die sy

van oistwaert, westwaert oft andersints tot Antwerpen brengen oft

weder vuyt veuren willen, moghen laden, wercken ende arbeyden,

doen laden, wercken ende arbeyden naerder ouder ghewoonten

ende tot heuren meesten proffyte, by heure eygen arbeyders, in soe

verre sy poirteren van dese stadt syn, ende betaelt hebbende het

recht vande poirterye. Ende aeugaende ,de waren
, goeden ende

coopmanschappen , die welcke by de voers. coopluyden vuytghe-

levert sullen worden te lande, het sy oistwaerls oft elders : dat die

wageluyde, die sulcdanighe goet bevracht oft aenghenomen hebben

te vuerene, sullen tzelve goet moghen met heur selfTs waghen,

peerden , sledden oft anderssins halen ende laden totten bereyders

huysen oft elders daert behoeflf is , zouder yemants wederseggen

,

hel ware craenkind oft yemant anders ; ende dit in soe verre der

stadt daeraff nyet en competeert eenighe accyse, als voere.

xxj. Item, dat oick de zelve coopluyden alle heure woUe, die sy

tot Antwerpen brenghen oft doen brenghen te watere oft te lande,

sullen moghen doen wercken ende arbeyden by den voers. heuren

eyghenen arbeyders , zonder yemants wederseggen ; het waren die

ghesworene woUewerckers van der balie oft iemandt anders»

xxij. Item, dat de Olderluyden van de voers. natie by tyde

wesende, sullen moghen ordonneren, nemen ende kiesen, aen

ende affsetten, voer heur voers. arbeyders, allen alzulcken poirters,

ende alsoe vele als hun ghelieven ende goetduncken zal , omme by

den zelven alderhande goeden beurder natie toebehoirende te laten

wercken; ende den selven arbeyders te moghen maecken ende
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gheven zekere ordonnancie ende instructie, daer nae zy int wercken

hun zullen moeten reguleren. Ende in soe verre de voers. arbeyders

oft eenighe van hunlieden teghen zulcke ordonnancie oft instru-

mente misdede oft hem misdroege, oft anderssins rebel ende

ongehoirsaem teghen de voers. Olderluyden bevonden werde, dat

wy alsdan daerinne alsoe versien sullen, dat de voers. ordonnancie

oft instructie zal worden onbrekelick onderhouden.

xxiij. Item, gheloven wy den voers. coopluyden, soe wat huysen

oft keldeneeren oft boden (\) , die de voers. coopluyden van den
hanzen in hueringen oft in pachtinghen hebben binnen der voers.

stadt : dat men hen die huere ende pachtinghe niet verdieren en sal

gheduerende heur huere, ten ware dat sy meer gheriefs begeerden

van huysen, keldeneers oft boden te hebbene dan sy ghehadt

hadden; ende dat in zoedanigen ghevalle dat ghecavelt werde,

zoe nae redene behoiren sal ; desgelycx oick oft den voers. coop-

luyden vande henzen eenighe huyzen , keldeneers oft boden met
onghelyck ende zonder redene van yemande onderhuert waren :

dal men daer inne den voers. coopluyden naer alle redelickheyt

gherieven zal, sonder iemandt onrecht oft onghelyck te doene;

ende dat men hen soedaenighe huysen, keldeneeren oft boden

weder zal doen hebben , ende daer aff soe payen , dat sy gheen

cause hebben en sullen hen van dyen te beclagene.

xxiiij. Item, waert soe dat de voers. coopluyden oft eenich van

heuren cnapen, eenighe schuytluyden oft wageluyden , oft eenighe

andere der voers. coopluyden goeden aerbeydende ghelevert

hadden, het ware by ghewichte, by ghetale oft zonder ghetale,

dal men hen die goeden volcomelick ende al weder sal doen deli-

vreren. Ende waert dat daer inne oft in eenighe ghemaeckte
voirwaerde, die de voers. schuytluyden oft wageluyden oft arbeyders

metten coopman ghemaeckt mochten hebben, eenich ghebreck

viele, ende de coopman dat der stadt thoonde, soe gheloeven wy
den coopman oft heure cnapen, dat te doen beteren ende rechten

(I) Bode, boede of boeye — huisje, Kiliaen, domuncula , casa

,

tugurium, promptuarium merclum , horremn, celïarium.
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vande ghenen daer dat ghebreck aene ware , alsoe verre alsmeii

diebeiuyghen consle, ende sy goets ghenoech hadden dat te beteren.

XXV. Item , willecoren ende consenteren , dat de voors. cooplny-

den oft eenich van hen besundere sullen moghen houden , thoeven

ende arresteren dieven oft moorders, oft oyck heure facteurs ende
knechten, binnen den vryheden van den jaermerckten ende daer
buyten; ende dyen houden staende, tot aender tyt dat sy den
Schouteth

, Amplman oft eenich van des heeren dienaers toe daer
toe ghehaeU sullen hebben , zonder daeromme tegens den hecre

oft der stadt yet te verbeurne.

xxvj. Item , consenteren oick den voirs. coopluyden , zoe wan-
neer eenich coopman vande hanzen eenighe schuit tachter is aen
eenighe dooden , ende hy daeromme ter hoogher vierschaere ons

ghenadichs heeren alhier is volghende, dat hy die schuit zal

moghen ghewarigen met twee volgheeden (1) , wesende luyden

van eereu ende gheloeve.

xxvij. Item, gheloven wy, in allen civilen zaecken der voirs.

Sleden vander duytscher hanzen , ende oick den Olderluyden

vander zelver natiën, in beuren certificatien behoirlickghepasseert,

gheteeckeni ende ghesegelt, altoos volcoemen gheloove te ghevene,

alsoo onse voorders tot hier toe altoos ghedaen hebben.

xxviij. Item, dat in allen civilen zaecken van geschille opstaende

oft oprysende onderlinghe tusschen de coopluyden vander voirs.

natiën, deen teghen dandere, dat de Olderluyden vander zelver

natiën, by lyde wesende, daer aflf sullen hebben ende nemen de

kennisse ende iudicature volgende hun privilegie ende het octroy

declaratoir daernaer ghevolgl, ende met onsen voergaende advyse

by Syne Majesleyt der natiën verleent den xv.° dach van April in

desen teghenwoordigen jaere van Ixxjx; ende oft ghebeurde dat de
oers. coopluyden malcanderen wilden oft hadden betrocken voer

Wethouders alhier, dat de selve Wethouders alsdan de selve coop-

luyden ende saecken sullen moeten verseynden ende renvoyeren

(!) Volgeeden , volgheeders. — lurnmenti ab alio facti asser-

tores. KiLiAEN.
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aende voers. Olderluyden; ende in zaecken van geschillen daer

inneyemant, nyet wesende onder de voers. natie, begheerde oft

wilde betrecken in rechte, als aenleggere, voer de voers. Wethoude-
ren eenen andere, wesende onder de voers. natie : dal tzelve hem
wel gheorloft ende toeghelalen zal worden ; dies soe sullen de

zelve Wethouders, naer dyen sy ghehoirt zullen hebben de voers.

partyen in heuren gheschille , de selve alsdan verseynden oft

renvoyeren metten selven heuren geschille aen den voirs. Older-

luyden, omme het selve geschil neder te leggene, te appointerene

ende te diflinierene , iudyen sy connen ; oft andersints de voers.

partyen wederomme te seyudene aen den voirs. Wethouders,
omme by hen daer inue voirts ghedaen te worden, alsoemen naer

recht sal vinden behoorende.

xxjx. Item, dat de voers. coopluyden vry ende ongehouden sullen

syn te betaelene, tol proffyte van deser stadt, eenich recht van issue

van heuren goeden van erfven , huysen oft eenighe andere geit oft

goet dat sy, scheydende oft vertreckende van hier, oft oick naer

beur doot binnen dese stadt souden moghen hebben ghelalen.

XXX. Item , dat de voers. coopluyden sullen moghen coopen

,

vercoopen ende contraheren met alle coopluyden , van wat natie

oft conditie die syn , ende oick van allen soirten van coopman-
schappen

, volgende de oude privilegiën
, gheconfirmeert by onsen

heere den Coeninck, den xv.° dach van Januarius, a.« xv.** Ixj,

styl van Brabant.

xxxj. Item , in soo verre de voirs. coopluyden eenich ghebreck
oft vercoriinghe ghedaen worden, oft vercregen in heuren privile-

giën, soe gheloeven wy tzelve ghebreck te vervolghene te hove

ende elders alomme buyten Brabant, ende te solliciterene tot

onsen coste daerinne Ie vercrygene behoirlycke provisie, alsoe

verre alst in ons is, ten einde dat zulcke privilegiën hen moghen
worden onderhouden ende het eflfect van dyen ghenyeten ende
ghebruycken.

xxxij. Item, dal wy sullen onderhouden ende doen onderhouden

binnen dese stadt ende vryheit der zelver , alsulcker ordonnantien

als ghemaeckt is by den heeren van den steden van den ghemeynen

. :
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hansen , aengaende der preferencie van den arrestameuten die de

coopluyden van der selven natiën doen sullen onderlinghe op enni-

ghe goeden ; maer, aengaende de preferentie vande arreslementen

die ghedaen sullen worden by eenighe andere persoonen , niet

wesende onder de voers. natie , salmen daer afif onderhouden de

ordonnantie ende statuyt, daerop by dese stadt ghemaeckt ende by

onsen heere den Keysere geconfirmeert.

xxxiij. Item, voirts gheloven wy, in soo verre in ons is, dat de

coopluyden voers. niet en sullen worden ghedwongen te ver-

claerene by beuren eede wat goeden sy hebben in heuren bewinde,

oft oick wyen dezelve goeden toebehoiren; maer zullen in deze

zaecken ghestaen ende ghebruycken desen aengaende ghelycke

vryheit als onse poirters daer aff hebben ende ghebruyckende zyn.

xxxiiij. Item, indyen den voers. coopluyden oft yemant van hun-

lieden ghedaen worde binnen den lande van Brabant eenighe

schade aen syn goeden : dat wy hem doen sullen alle hulpe ende

assistentie ons niogelick, omme den selven beschadige coopman

te ghecrygene restitutie van syne schade; ende teghen den ghenen,

die sulcke schade ghedaen zal hebben , te laeten procedere met

rechte, arrestemente ende anderssins, soe men zal bevinden

behoirende.

3LXXV. Item , dat de voers. coopluyden alle alsulcken goeden , als

henluyden aifghenomen
, ghestolen , gherooft sullen worden binnen

of buyten dese stadt , in eenighe andere steden , landen , oft heer-

lickheden, de selve, indyen sy binnen derzelver stadt bevonden oft

ghebrocht worden, aldaer sullen moghen becommeren ende

arresteren ende aenveerden als beur propre ende eygen goedt,

in soe verre sy cunnen doen blycken by heuren mereken ende

andersins , nae rechte ghenoech synde , dat de selve goeden hen

toebehoiren; alwaerl oyck alsoe dat de selve goeden ghecocht

badde gheweest op eene vrye merckt.

xxxvj. Item, dat wy in allen saecken van processe, vuylstaende

ende voer ons commende tusschen den voirs. coopluyden ende

yemandt anders, sullen doen procederen van derden dage tot

derden dage; alwaert oick alsoe, dat niet en belioeffde oft van
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noode ware, dat de voers. partyen oft d*een van dyen ter saecken

van sulcken processe souden moeten blyven liggen binnen deser

stadt.

xxxvij. Item , verclaren onsen wille te syne dat alsulcken trans-

port ende opdracht, als by onse voersaten den xvij.° dach der maent
van Julius a.« xv.* Ixviij ghedaen is tot behoeve van de ghemeyne
coopluyden van der duytscher hanzen alhier residerende , vanden

cygendom ende proprieteyt vanden grooten oistersche huyse met
syne toebehoirlen

, ghelegen in de nieuwe stadt, sal syn volcoemen
effect sorteren ende altyls blyven ghestantich ende van weerden.

xxxviij. Item , soe salmen , van wegen deser stadt , die plaelsen

over dander syde vanden middelsten vliet, ledich liggende nefifens

die sesse brouweryen aldaer aen die rechte straete staende teghen

over die plaetse vanden voirs. huyse
, groot ontrent tweelff

roijen
, onghebouwt laten lot een ghemeyn wandeliughe van die

vande voers. natie, om aldaer te contraheren ende negocieren;

oft sullen die selve vande natiën die moghen betimmeren ende
approprieren tot eene waghe met packhuyse, dienende tot hunnen
gherieve.

xxxjx. Item
, tot gherieve van den coopluyden vande voers. na-

tien, zal men bevelen ende ordonneren den gecommitteerde vande
waghe den selven coopluyden binnen oft ontrent den grooten

oisterschen huyse, oft op de cayen te gherievene metten dry-

pickele
, wippe oft ander bequaem instrumente in het vuytweghen

vande oisterschen waren oft coopmanschappen die sy hier binnen
der stadt brenghen sullen.

xl. Van ghelycken , tot gherieve vande voers. coopluyden , soe

consenteren ende willecoren wy, dat de selve sullen moghen in

een bequaem plaetse , binnen oft ontrent den grooten oisterschen

huyse, ghelegen in de nieuw stadt, hanghen twee schalen : een

groote ende eene cleyne , om daer mede soe de sware als lichte

waren ende coopmanschappen byhun binnen der stadt te brengene,

te moghen weghene; behoudelick dat de wagemeeslers vande

ghemeyne waghe sullen hebben de sleutelen vande zelver plaetsen,

ende sullen aldaer opsluyten die schalen ende ghewichien ; ende

^ i,
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dat men oick daer niet en zal mogen weghen dan ten byzyne van

den waegmeeslere ofl synen ghecoramilteerde. Behoudelick oick

dat de voers. coopiuyden ghehouden sullen syn te betaeine vande

waren ende coopmauschappen , die metten schale, drypickele oft

wippe ghewoghen sullen worden, als voere hel recht daertoe

staende, al ofl de selve inde ghemeyne wage ghewogen waren;

maersoe vele aengaet de waren ende coopraanschappen, die binnen

dese stadt ofl elders hier te lande by den voors. coopiuyden inne

ghecocht sullen worden, sullen ghehouden syn de selve te doen

ende laten weghen in de ghemeyne waghe , ende die daer inne

nemen ende ontfangen, soemen tot noch toe ghebruyckt heeft.

xlj. Insgelycx soe consenteren ende willecoren wy tot gherieve

vanden voirs. coopiuyden , dat sy inde oistersche wagen by

provisien sullen moghen in ende vuyt weghen alle soorten van

rynsche , hesseesche , geulicxe ende andere duytssche wollen , die

binnen deser stadt te walere ofl te lande ghebrocht ende alhier

verhandelt sullen worden , midts daeraff betaelende het oudt

ordinaris recht van wagen hier toe staende, volgende de octroye

by Zyne Majesteyl den natiën verleent, den xij.° dach van Jauuarius

a.* Ixviij, behalve dat hel selve geschiede sonder cost ofl last

vande deelhebbers vanden waghen.

xlij. Item , soe consenteren ende willecoren wy den voirs. coop-

iuyden , dat sy het coren , dwelck de selve vuyt oistlandt binoen

dese stadt sullen brenghen, vryelick sullen mogen vuytvueren,

tallen tyden ende in alle plaetsen ende landen, daer ende als het hun

ghelieven sal , sonder dat wy hun eenich beletsel ofl verbot leghen

het zelve vry vuytveuren sullen doen oft laten gheschieden ; noch

oyck tzelve belasten ofl beswaren met eenich convoy oft ander

ongeil; ten ware in cas van noode ofl vuytlerste dierte; in weicken

ghevalle men hun coren sal moghen behouden, midts daer voer

betalende den prys die sy elders daervau souden moghen hebben

,

volghenden de voirs. declaratoiren octroye.

xliij. Item, soe sullen wy den voirs. coopiuyden behulpich syn ,

dat sy gheriefl worden van corenspyckers ofl corensolders lot

tamelicken pryse , het sy van jaergelt oft hueringhe metier maendt.

^
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xliiij. Item , sullen den voers. coopiuyden behulpich wesen dat

den corenlepel daermede het oistersche coren belast is, w<rt*de

affghedaen, ende tot dyen einde, soe verre des noot sy, iemandt

vander stadts weghen committeren, die het selve meiten ghedepu-

teerde vande natiën helpe vervolghen ten hoven ende elders , daer

het behoiren sal.

xlv. Item, soo vele raeckt de vrydicheyt by den voers. coopiuyden

versocht, ten eynde sy hunne goeden ende coopmanschappen

souden moghen schepen ende bevrachten op alderley schepen,

oick die inlantsche schippers toebehoirende syn , sal men descn

aengaende handelen ende communiceren metten ambachte van

den schippers deser stadt, ten eynde met ghemeynen accoerde die

van de natiën moghen worden gherieft.

xlvj. Item, wy consenteren oick, dat, in soe verre hier naemaels

in desen onsen teghenwoerdighen accoerde eenich doncker verstant

ofl duysterheyt gherese : dat alsulcke donckerheyt altoos zal

wordden gheinterpreteert ende verclaert in faveure ende tol

voerdeele van de voirs. coopiuyden.

xlvij. Item, dat met desen teghenwoerdighen accoerde ende over-

dracht sullen de voers. coopiuyden van de duylscher hanzen van

beuren goeden vry ende quyten wesen van allen anderen pack-

gelde, catzyde gelde, bruggelde, werfifgelde, ende van alle andere

costuymen , aenclevende der stadt ende vryheit voers.

xlviij. Alle weicke puncten ende artyclen ende het volcomen

ghenyet van dyen, wy den voers. legaten ende ghesanten, mids-

gaders de coopiuyden vander duylscher hansen , toegesechl ende

gheloeft hebben, toeseggen ende gheloven midts desen, ghedue-

rende den tydt van hunne residentie , ende soe langhe sy dezelve

residencie houden ende continueren sullen binnen deser stadt; die

sy ghehouden sullen syn te verslercken met hel toevueren van

allerleye waren, coopmanschappen ende goeden, ende voirts te

onderhouden in sulcken ghestalten ende manieren , als sy van ouls

gewoon syn gheweest te doene tot Londen , Brugge ende elders

,

daer sy hun contoiren ende residentie ghehouden hebben.

xijx. Wel verslaende , dat , ingevalle die conlinuele residentie
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vande voirs. coopluydeii vande hanzen mei beuren comptoiren ende
het toeveuren van heuren schepen, j^oeden ende coopmanschappen
cesseerde, deur oirlogen, peste oft dierghelycke oirzaecken (dwelck
Godt verhuede)

; dat, wederkeerende, ende continuerende de voers.
residensie als voere, die voers. coopluydcn vande hansen die voers.
vryheden

,
pointen en artyclen wederomme sullen ghenielen.

I. Ende voirts soe hebben wy versocht ende versuecken midts
desen, aen den voers. heeren ghedeputeerde ende ghesanten vande
hanse steden, dat, ten opziene van de voers. puncten ende artyclen,
sy neffens hunne meesters soe vele willen doen ende beneersten

,

ende de selve indyen hebben , dat die borgeren ende ingheseteneii
der stadl van Antwerpen in allen den hanse steden moghen coopen,
vercoopen, handelen, contraheren ende negocieren van allen

soirten van coopmanschappen zoe vry als in de selve hanse steden
vermoghen te doene borgeren ende inghesetenen van den anderen
hanse steden, zonder dat men by statuyten ordonnancien generael
oft particulier vande zelve hanse steden in loecomenden tyden zal

moghen tzelve beletten, oft den borgeren ende inghesetenen coop-
luyden van Antwerpen benemen oft hinderen den handel ende
ireyn van coopmanschappen , die sy tot noch toe in den zelven

hanse sleden gheplogen hebben; noch oick de selve met eenighe
nieuwichheden belasten , oft met eenighen zwaerderen thol oft on-
ghelt oft andersints beswaren, dan sy van ons tot noch toe beswaert
oft belast en zyn gheweest ; blyvende de selve oick daer toe ghe-
heel ende ongeprejudicieerl in alle hunne voirdere vryheden ende
preeminencien

, die hun inde zelve hanse steden, oft eenighe van
dyen

,
by iractate

, privilegie oft andersins in eeniger manieren
souden mogen competeren.

Ij. Ten andere , dat de ghemeyne hanse steden , noch die van
der selver natiën, gheen courtinghe by maniere van monopolie noch
voirwaerden, ordonnantie oft ghemeynen overdraghe en sullen

moghen maecken, die souden moghen wesen teghen tghemeyn
beste ende welvaert, oft oick der stadt van Antwerpen ende den
borgeren ende inghesetenen der zelver eenichsints prejudiciable

syn; ende welc men sulcke voerwaerde, ordonnancien oft ghemeyn

BYLAGEN. 563

overdraghe binnen deser stadt moghen te wercke legghen oft

executeren (1).

lij. Ende dyen volgende hebben de voorschreven heeren ghe-

deputeerde ende ghesanten gheloeft ende gheloven mids desen,

hun uytersie debvoir te doene om het voers. versueck by hunne

meesters te doen volcommen, ende daertoe alle voergaende puncten

ende artyclen by de ghemeyne hanse steden te doen ratificeren

ende approberen, ende daeraff te doen hebben ende leveren

schriftelick bescheet, gheexpedieert onder den segele vande selven

steden in behoirlycken forme, inhoudende mede gheloefte van alle

dezelve poincten ende artyclen by hunne coopluyden ende alle

andere dien die aengaen moghen , onverbreeckelicke te doen

onderhouden ende achtervolghen.

Naer een los afschrift, medegedeeld door

den heer Advokaet Tb. Vaolerius.

i

(1) Zoo luidt de laetste zinsnede in ons afschrift; maer wy meenen
dal men moet lezen : ende veel min sulcke voerwaerden, enz.

ifl



wu BYLAGEN

i

il'

i

'1

BYÜCE F

WYNHANDEL.

Extract uit de avereenkomst van Burgemeesters en Schepenen
van Antwerpen met die van Keulen, wegens het lossen
en verwerken der rhynsche wynen, 16.» Auqusty 157i
(Bladz. 181).

Wel verstaende, dat, achtervolgende d'ordonnaniie vanden jaere
ïv.' Iv vande wynen die men vande binnen poirten , te wetene
Si. Jans poirte ende soe voorts ronsomme buytenwaerts totten
plaetsen int xxxiij artikele vander zelver ordonnantie gheruert.
wercken sal, men betaelen zal een derdendeel meer, als te wetene
van Si. Jans poirte tot in de Munte , vande Cammerpoirtbrugge
tot aen dEverickstrateken

, van de Wildezeebrugge lot op den
dryhoeck, van de Meerbrugge lol aende Vrouwen bruers poirte in
de Meire, van St. Catherine brugge lotaenlMarcqgraeffstraetken,
van de Minnebroeders brugge tot aen de Minnebroeders poirte

.

van de Coepoirt brugge tot aen de Fakens brugge, van St. Peeters
brugge tot aen Schippers capelle, ende van Herman Haecx poirte
tol aen de ierste brugge van de nieuwe stadl ; ende van dyer
limiten afif totten buyten poerten toe , dobbel ghelt.

Ende van den virynen die op den Werflf vercocht worden , ende
niet ghesleyt oft ghekeldert. ende alsoo niet ghearbeyt, en zal
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men maer betalen het ouden craenghelt : te weten , vier stuivers

voer elck voeder stuck van sesse amen; ende soo naer advenant,

als voere.

Ende opdat den coopman van Rynschen wynen voirtane te bat

gherust worde int wercken van heure rynsche wynen , hebben de

voers. heeren Gouverneur, Borgemeesleren , Schepenen ende

Raide , met advise als voere , den voers. van Guelen toegheseyt

te doen maken tusschen den Botmerckt ende den Werff een

wipcraenken ; dweick craenken zal moeten vry liggen , sonder dal

daer andere schepen zullen moghen voer liggen , oft den schepen

met rynsche wynen gheladen eenich beletzel doen ; maer moeten

terstont ter ordonnantie der craenmeesteren afileggen , ende den

voers. wynschepen plaetse maecken , enz.

Los afschrift, medegedeeld door den heer

Advokaet Th. Vanlerius.

i



966 BYLAGEN.

'1

BYLAGE 6.

OVER DE MUJNTEN EM DEN WISSEL.

N. f . — Memoriael gegeven aen Thomas Gresham door de

Koningin van Engeland, 12.° Juny 1554 (Bladz. 190).

Ten eerste, alzoo Thomas Gresham, voor ons en ten onzen

behoeve, van verscheiden persoonen van Antwerpen zekere

sommen gelds heeft opgenomen, voor welke hy wisselbrieven

op Spanje heeft ontvangen : te weten, van Antheunis Fugger
de somma van 122,750 dukaten , waervan betaelbaer ter jaermarkl
van Villaion (?) 62,000 dukaten, en het overige in de jaermarkt van
Mei. Van Gaspar Schetz en gebroeders , eene som van 65,000
dukaten

, betaelbaer in de jaermarkt van October : daerenboven
van gemelde Schetz en gebroeders, eene som van 35,000 dukaten,

betaelbaer ter jaermarkt van Villalon. Van Octaviaen Lomelino

,

eene som van 32,000 dukaten, waervan 24,000 betaelbaer ter

jaermarkt van Villalon, en het overige in de Mei-markt. Van
Jan de Mantansse, eene som van 15,000 dukaten, betaelbaer ter

jaermarkt van Villalon. Van Jan Lopez de Gallo, eene som van

24,000 dukaten, betaelbaer ter jaermarkt van Villalon. Van
Antheunis Spynnole en Frederigo Imperialle, eene som van

17,000 dukaten, betaelbaer in de Mei-markt. Te samen makende
eene som van 300,750 dukaten (1). Gemelde Thomas Gresham,

(1) De opsomming geeft 310,750 dukaten, die, gerekend tot 14 schell.

6 deniers, nagenoeg S6 millioenen franken onzer munt louden maken.
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met zich nemende dit memoriael , 's Keizers licenciebrieven , en

al wat voor hem bereid is , zal met zoo veel spoed hem mogelyk

is, uaer Spanje vertrekken om het gemelde geld intevorderen

,

inschepende in de haven van Darmoulh of van Plymouth , alwaer

wy een schip hebben doen vaerdig houden tot zynen overtogt.

N. 2. — Redenering van den engelschen zaekgelastigden

Thomas Gresham , over het ryzen en dalen van den wissel

van Antwerpen op Engeland,

I practissed with the Kinges Majestie, your brother (Eduard VI)

to come in credit with bis owne mer marchantes : and when time

servid, I praclised with theme att a sett shippinge, the ex-

chainge beinge slill alt xv] s. , ihatt every man showld paye the

Kinge xv s. upon a cloth in Anwarppe , to paye att dobblle

usans XX s. in London; which the Kinges Majestie payd theme

riallye, which did amountte to the some off lx m L Aude so,

vj months after, I practissed the licke upon ther comodyties ffor

the some off Ixx m l. to paye ffor every pound starlinge xxij «.

:

so by thes meanes, I maide plenty off mony and scarstie, and

brought into the Kinges handes, which raised the exchainge

to xxiij $, jv d.. And by thes meanes I did nott only bringe the

Kinges Majestie, your brother, outt off deptt, wherby I savide

hime vj or vij «. upon the pounde , bul savid bis tresore within the

reallme, as ther in Mr. Secretary Sissille was most privie unlo.

I didd likewise cause all forraine qoynes to bee unvallewed (1)

,

(1) De gewaerdeerde munten waren degene welker waerde wettelyk

bepaeld was : men noemde die munten ie Antwerpen permissie geld.

Gresham legt dit op de volgende wyze uit : What bargayn, schreef hy

den 1.° Maert 1558-9 uit Londen, what bargayn soever you do conclude

with the Marcbants, lo remember specially that they doo paye their

mony in vallewyd money (olherwyse termyd permissyone money) ; for

that the Queene is bounde to pay yt in vallewyd mony : wyche maye

not in no v^se be forgotten. For yt may chansse to coste the

Queene iij or iiij li. apon every bundred pownds, to come by the

\
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wherby itt might bee brought into the minte to his Majesties

most fordlle ; att which -time the kinge your brother dycd , and

for my rewarde of servize , the Bishoppe of Winchester sought

to undoe me, and >vhatsoever I sayd in this matters I shouid

not be creditted : and againste all wisdome, ihe sayd Bishoppe

went and vallewid the French crowne at vj s, jv d, and the

pistolett at ¥j s, ij d., and ihe silver rialle at vj d. Ob. Wheruppon,

imediattlye , the exchange feil to xx <. vj d, and xxj s. , and ther

hath kept ever sithence. And so consequently aftire this ratte

and manor, I brought the Qiienes Majeslie your sister out of deplt

of the some of cccc.xxxv m l.

By this itt maye playnely appear to your hightness, as the

exchainge is the thinge that eatts ought all princes, to the

whoU distruction of ther comon well , if itt be nott substantially

loked unto ; so likewtse the exchainge is the cheffest and richist

thinge only above all other, to restore your Majestie and your

reallme to fine gowld and sillvar, and is the roeane thatt makes

all forraine comoditties and your owne comodites with all kinde

of vittalles good cheapp, and likewise kepps your fine golde

and sillvar with in your reallme. As, for exsample to your

hightness, the exchainge beinge att this present att xxij «., all

marchantes seeckes to bringe into your regime fine gollde and

silver; for if hee shouid deliver itt by exchainge, he disbursis

xxij «. Flemishe to have xx s, sterlinge : and to bringe itt in

gowlde and sillver he shall make thereff xxj s. jv d. — wherby

he saves viij d. in the pounde : which proilitte , if the exchainge

showlde kepp but after this ratte of xxij t, , in fewe years you

showld have a welthi reallm, for her the treasur showlde continew

for ever; for that all men showlde finde more profytte by v l, in

vallewyd money, — soche scarsetly there ys tbereof : wyche, in the

sales of Gur commodytes , wolle cost the marchants notbing ; for

that they may sell their commodytes to pay in permissyone money for

the some they shall paye for the Quene, wyche ^oUe not be xx s.

perrayssion money upon evere cloth (J. W. Burgon , Vol. I , pag. 262).
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the hundreih to deliver itt per exchainge , Ihen to carry itt over

in mony. So consequenttly the higar the exchainge riseth, the

mor shall your Majestie and your reallme and comon well florrish,

which thinge is only keppt up by arlte and Godes providence;

for the quoyne of this your reallme doeth nott correspoude in

fiunes (fineness) nott x s, the pounde.

J. W. Burgon , The life and Hmes of Sir

Thomas Gresham, Vol. I, pag. 484 sqq ,

Appendix.

N. 3. — Muntioaerde en wissel in de XVL* eeuw.

J. W. Burgon heeft de volgende nota van 31." January 1555

(1554) , aengaende de muntwaerde en wisselhandel , uit de staets-

papieren van Thomas Gresham medegedeeld.

De dubbele spaensche dukaet , zonder het S. Andrieskruis

,

van welke hier (te Antwerpen) geen te bekomen zyn, is hier

waerd het stuk 14 sch., 6 den.

De halve derzelve, naer rato, 7 sch., 3 den.

De enkele hungarysche dukaet is waerd (en er zyn geen te

bekomen) 6 sch , 10 den.

De fyn gouden (realen) Karssers rialls, 11 sch.

De crusado met het lange kruis, 6 sch., 11 den.

De fransche kroon, 6 sch., 8 den.

De bourgondische kroon, 6 sch., 8 den.

De kroon met de roos (en geen te bekomen) 6 sch., 8 den.

En deze munten op de bovenstaende pryzen stellende met

de kosten , zal de wissel uitkomen op 20 sch. (vlaemsch voor een

pond sterling). Daerenboven , als gy ze op eenigen anderen prys

zoudt waerderen, zou hel den Keizer en dit land (de Nederlanden)

schynen , dat gy hen van hunne schatten wil berooven : waeruit

zou ontstaen dat men hier zoo nauwe wacht op het opzoeken en

vervoeren zou zetten, dat er niemand zou doorkomen zonder

groot gevaer van verlies lot zyn eeuwig verderf : want zoo zyn
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*8 Keizers wetten. Voor ieder pond dal men neemt , staet eene

boet van tien pond ; en daerenboven het lyf tot *s Keizers genade,

als het binnen de zeven jaer ter wete komt. Hierdoor kunt gy

beseffen wat gevaer ik zou loopen als myn handel aen den dag

kwam. Ik ben dus van gevoel dat het best ware alles in hare

Majesteils eigen munt overtebrengen , dat al die moeijelykheden

uit den weg zou ruimen en ook den wissel staende houden;

waerover ik u niet verder kan berigten dan ik te voren reeds

gedaen heb ; u verzekerende , dat , tot wat prys Hare Majesteit die

munten ook waerdeert, hoeveel zy daerop voor het oogenblik

mag winnen, er nog meer verlies op den wissel zal zyn. Doet

dan daerin zoo als u best dunkt ; want of ik u rade de munten

te waerderen , het is immer eene onzekere zaek , dewyl de wissel

dagelyks ryst en daelt, dat men in deze zaek wel moet in het

oog houden.

The Hfe and times of Th. Gresham,

Vol. I, pag. 476, Appendix.

N. 4. — Evaluatie van gelden.
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1455. 1456. 1474-78. 1478.

St. 8t. St. St.

Roosen nobel — 68 — 76 —
Bourgonschen gulden Andries . . —
Dobbele Phlps. ende Carolus

(zilver) — 2»18. 2 » 3

De enkele . — I» 9.

De stooler ~ 2»18. 2 » 4 (1)

Dat vier ysere — 2 —
Lodewikus ende Carolus gulden .

— 32 —
Johannes Glinckaert — 26 —

Hs. nota van de XV.* eeuw.

(1) Blank, Het woord staet by dit onderdeel alleen uitgedrukt : de

andere onderdeelen zyn baerblykelyk nu in grooten, dan in myten

uitgedrukt. Men vergelyke biermede onze lysten, in het U.* Deel,

bladz. 501 en UI.* Deel, bladz. 636.

1435. 1436. 1474-78. 1478.

I

'1

6t.

Rydere ende hongersch ducaet ... 25 —
Saluyt of gemeynen ducaet 24 —
W ilhelmus schilt 19 » 3.

Rhynschen gulden 19 —
Peteren 18 —
Clynckaert Phlipps 14 —
Henricus nobel 50 —
Vlaemschen nobel 48 —
Gouden leeuw 30 —
Arnoldus gulden 11 —
Gouden peeter . 48 —

st. 8t. 6t.

24. 50 33

— 29

21. 24 27

15. 18

— 58 — 66

— 56 — 64

36 — —
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Ariiculen gestatueeri op het versoech der Cellebroeders, omtrent

het begraven der dooden en dienen der zieken, by ordonancie

van den Raed, van 21." January i558 (Bladz. 218).

1.* Dat alle lijken moeten worden gedragen ende begraven by

{door) de Cellebroeders alleen , uytgenomen die van de ambachten,

die malcanderen moghen draegen, ende die van de Meersche door

de oude mannekens, woonende op St. Nicolaes plaetse, ten ware de

aflyvighen van de peste gestorven waren.

2.** Dat op de uytvaerden niemant en sal mogen dienen als de

Cellebroeders , uytgenomen in de voorseyde ambachten.

3.<> Dat van kerckelyke te sincken eiken broeder sal hebben 2 st.

Op de uytvaerden 5 st.

4.* Van elk schellyck , dat met vier broeders gesoncken word

,

voor elk 2 st.

Op de uytvaert 2 st.

5.* Van elk vrouwen- ofte claeslijk te sincken, daer aff de

b^raeffenisse ende uytvaert geschiet op eenen voornoen, eiken

broeder eenen stuyver 1 st.

6." Item, wilt imant anders gedient wesen als van de voor-

noemde Cellebroeders, soo moeten de vrinden betalen den halven

loon ; maer van claes-lijcken den vollen loon.

1.'' Dat een igelijck sijn kint , d'welk eenen man alleen dragen

can , dien belieft, ende met dat gestorven is van de peste, mogen
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doen dragen door eenen persoon alleen , sonder de Cellebroeders

iet daer af te moeten geven.

8." Deselve mogen alleen ook dragen alle de lijken van mans
oft vrouwen van de peste gestorven , ende hebben van het kisten

acht stuyvers , ende voor het dragen acht stuyvers ; ende moeten

hunnen vollen loon hebben, als het selve door een ander geschiet.

9.* Soo moeten de Cellebroeders om Gods wille begraven de

Almoesseniers en Heylig Geest kinderen die arme sterven.

10.' Sijn schuldig, des versocht sijnde, de sieken te dienen,

om den tamelijcken coste ende twee stuijvers tusschen dag ende

nacht.

11.» Word geordonneert, dat sij moeten sijn een tamelijck getal

van broeders, om de gemeijnie te dienen ten tijde van de conta-

gieuse siekte als op andere tijden.

De voorgenoemde ofte voorgaende ordonantie is alsoo onder-

boude geworden, sonder dat imant moet vremt duncken den

cleijnen loon, die daer bij is gestatueert; want als men sal

considereren den langen tyd , soo sal men bevinden dat die loon

was seer considerabel.

Fol. 104-109 van Bertryn's Hs. chronyke

ter Bourgondische bibliotheek. Diercx-

sens heeft deze artikelen in het latyn

gegeven. Antvcrpia Christo nascens et

crescens, Tom. IV, pag. 178 sqq.
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Hei Hof van Liere in 1558 door de Stad aen de Engelschen

afgestaen (Bladz. iJ8 en 177).

Allen den ghenen die dese letteren selen sien oft hooren lesen

,

Bui^emeesteren , Schepenen, Rentmeesteren ende Raide vander

sladl van Antwerpen , saluyt. Wy doen te wetene , dat wy , vuyl

rechter minnen, liefden, goeden gunsten ende vrientscappe , die

wy hebben ende dragen totten Gouuerneur ende den cooplieden

vauder gemeynre natie van Engelant, nv zynde, ende namaels

wesende , midts den coopmanscapcD die zy eertyden binnen deser

stad geplogen hebben te doene ende te hanteren , ende om dat zy

dese stadt, soe binnen als buyten de mercten der seluer, noch meer

hanteren ende frequenteren souden , naerder ende in meerderen

getale van persoonen ende coopmanscapen dan zy tot hier toe

gedaen hebben, den seluen Gouuerneur ende cooplieden vander

gemeynre nacien van Engelant, nv ende naermaels wesende , ende

ter seluer gemeynre nacien behoeff gegundt, gegeuen ende opge-

dragen hebben, gunnen, geuen ende met desen jegenwoirdigen

brieuen opdragen een huyse , van voor tot achtere , metten toren»

drye poorten voor aent strate, metten gange, comende met eenre

poorten vuyte inde strate, loopende vander cappelle van Gracie

nae tClapdorp oft de Peerdemerct toe, houe, bogaerde, gronde

ende allen den toebehoorien , genaempt thoff van Lyere ; ende die

wy jegens heeren Chaerles tSerraets, raedt ordinaris der Key.

Majesteyt in Brabant, voor hem ende inden naeme ende als vol-

comelyck gemechticht van jouffrouwen Catlynen Draecx, synder

huysvrouwen , ende heeren Adriane vander Noot , riddere , oudt

scepen alhier, ter voors. stadt behoeff, opten vyfflen dach van Meye
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anno xv/ ende vierenveertich terue genomen hebben : geslaen ende
gelegen deselue huysinge achter de cappelle van Gracien, inde
strate loopende van dosmerct nae de selue cappelle van Gracien
toe, lusschen Jans vanden Kieboome, alias van Turnhout, eruen

,

was genaempt den Tymmerhoff , aldaer men nyet en mach maken
daer mede men tot deser huysingen ende eruen waerts eenich licht

mach scheppen, aen deen zyde, oostwaerts, ende Peeters ende
Adrianus Spilleraans huysen ende erue, aen dander zyde, west-
waerts; comende achtere metten voirs. houe ende bogaerde aen
Pauwels van Gemaert ende zyns wyffs raimhoff, gelyck ende in alle

der manieren de possessie daeraff aen voirs. Gouuerneur ende nacie
te voiren gegunt ende gelaten is , omme den voirn. vander nacien
inde voirs. huysinge met hueren toebehoorten , hueren raedt te

hondene, ende buyten ende binnen den jaermercklen van Antwerpen
tgebruyck daeraff te hebbene lot huerer gelieflen. Ende hebben
gelooft ende gelouen midts desen jegenwoirdigen brieue , vander
voirs. stadt wegen hen de voirs. huysinge metten toebehoorien
voirn. te wacrne ende claerne los, vry ende quyle van allen

commere ende calaengien ; ende de commeren ende chyse nv daer
vuylgaende voordane jaerlycx te geldene ende te belalene sonder
der seluer nacien oft hueren voirn. huysingen cost, last oft schade»
met condicien oft voirwairden hier inne ondersproken, dat de
voirs. Gouuerneur oft cooplieden vander nacien voers. , nv oft by
tyden wesende, de voirn. huysinge oft erue nyet en sal of en selen
mogen vercoopen

, becommeren , verselten oft wechgeuen in

geenre manieren. Maer dat zy die op dat hen gelieft wel selen

,

met consent van Burgermeesteren, Scepenen , Rentmeesteren ende
Raedt der voirs. stadt, ende anderssins nyet, mogen vermangelen
ofte veranderen

, omme eene ander huysinge hen bal gelegen ende
alzoo goei zynde, binnen der stadt van Antwerpen geslaen ende
gelegen. Alzoo dal de voirs. huysinge ende erue, die hen nv gegundt
wordt

, oft die zy naemaels daeromme vermangelen oft veranderen
mochten, teeuwigen dagen sal moeten syn ende blyven loebe-

hoorende vry ende onbecommert der gemeynre nacie voirs., omme
den seluen vander nacien hueren raedt daer inne ie hondene ende
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tgebruyck daeraff ie hebbene als voire. Des es voirts ondersprokeii

ende gecondicionoeert : waert dal uaeinaels eenige oirloge oprese,

dal God verhuede, lusschen den Coninek van Engelant ende de

Hertoge van Brabant by lyden wesende , alzoe dat de voers. vander

nacien daeroairae de voirs. sladt ende jaermerclen nyel en fre-

quenteerden ofl verlieten , oft dat zy den meestendeel vanden jaere

binnen der sladt ben residencie , courl ende frequentacie uyet en

bielden ende continueerden : dat dan de voirs. sladt de huysinge der

nacie alzoo gegunt ofl daer voor verraangelt zynde, met allen hueren

toebehoorlen wederomme aenveerden zoude moegen, onbecommert

vander seluer nacien ofl van yemanden anders , ende daer mede

bueren vryen wille mogen doen ; maer waert dat den voirs. vander

nacien yel wederuoere inder voirn. sladt van Antwerpen contrarie

hueren rechten ,
priuilegien ende entrecoursen , ende oock den

iraclalen, lusschen dese sladt ende hen gemaekt , ende die wy hen

in alle punclen loegeseegi ende geloeft hebben ende gelouen

londerhoudene, raidls van bunder zyden dien oock genoech gedaen

wordende ; dal zy tselue alsdan te kennen selen geuen ons Borger-

meesteren ende Scepenen by lyden wesende. Ende dal wy die

gebreken repareren ende remedieren selen , alzoo behooren zal

,

binnen der merci als die gebueren , ofl ten lanxslen binnen jaers

daer uae, nacr duytwyseu vanden preuilegien ende Iraclaten. Ende

ofl dat daer en binnen nyel alzoo geremedieerl en worde, ende de

voirs. vander nacien hen vander sladt ende mercten voirs. absen-

teerden, omme dat men (legen) hunne preuilegien gedaen hadde,

ende dat alzoo inder waerheyl bleke ende beuonden worde : dat dan

deselue vander nacien , nyel legenstaende dier hueren absenlien

,

souden blyuen by huere huysinge voirs. , alle fraude , arch ende

list in desen vuytgescheyden. In oirconden der waerheyl hebben

wy Borgermeesieren , Scepenen, Rentmeester ende Rade voirs.

der voirn. sladt van Antwerpen (den zegel) ter zaken doen

hangen aen dese letteren. Gegeuen inl jaer ons heeren alsmen

screeö duysenl vyff honden ende achlenvyftich , oplen elfsten

dach der maenl van Oclobri. Onderleekenl A. Grapheus.

Secundum Vol. Priv., fol. cc.x.
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CHARTERS BETREKKELYK DE KARTHUIZERS.

N. 1. — Hertog Jan III magtigt de Karthuizers goederen

aentekoopen en in aelmoezen (e aenvacrden, ten beloope

van twee honderd pond oude grooten tornoos jaerlyksche

rente, U." of 15.° July 13!24 (I1I.« Deel, bladz. 645).

Nos lohannes, dei gracia, Loibaringie, Brabancie ac Lymburgie

Dux. Nolum facinius vniuersis, quod nos concedimus et donauinius

plenariam potestatem Priori et Conuentui ordinis Cartusiensis

,

videlicei domui sancte Katharine, prope Antwerpiam de nouo

fundate , ob remedium el salutem animarum nostrorum progeni-

torum , necnon nostre ac consortis nostre diiecte animarum

,

emendi , recipiendi in elemosinam , ac eciam comparandi infra

terram uoslram et dominium uostrum, ubicumque eis melius

placuerit seu visum fuerit expedire : tam in bonis allodialibus

quam in censualibus , usque ad summam ducentarum librarum

turonensium annuatim, grosso turonens. antiquo monete regis

francie, bono et legali pro sedecim denariis compulalo. Que quidem

bona sic per ipsos empla el comparata , siue ipsis in elemosinam

data el concessa , pro nobis et nostris heredibus ac successoribus

imperpetuum cxnunc mortificamus, vna cum loco in quo manen

t

el moram facienl Prior et conuentus antedicti. Mandantes

vniuersis receptoribus nostris iusticiariisque nostris, siue aliis

DEEL IV. 75
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quibuscumque, quibus interest uel interesse polerit iii futurum,

quod ipsi exheredatioui el heredationi bonorum predictoruin

,

per ipsos, ut predictum est, acquisitorum, intersint ex parte nostra

faeturi ea que circa preniissa pro ipsis fuerint facienda. In cuius

rei testimonium sigillura nostrura preseulibus litteris duximus

apponendum. Datum Antwerpie, die Mercurii post diuisionem

apostolorum (i). Anno domini m. ccc. vicesimo quarto.

Cartul. Carth,, fol. c.lx.

N. 2. — De gezusters Catharina en Avezoete van Austruweel

maken hy testamente aen de Karthuizers twee grooten

'sjaerSt gegeven den ii.° April 1330 n. s. 1332 (III.® Deel,

bladz. 4i5, in de nota, ea bladz. 645).

Vuiuersispresenteslitteras visuris ceu audituris. lohannes, dictus

Niger, curatus ecclesie beate Walburgis castri Antwerpiensis

,

saiutem cum noticia veritatis. Nouerint uniuersi, quod Katrina,

dicta de Outserwele , beghena , et Auesota , eius soror, quondam

reiicta Arnoldi Kieken , condentes sua teslamenta seu earum

vltimam voluntalem ordinantes, iegauerunt et dederunl fratribus

Cartusiencibus duos grossos pure et propter Deum , perpelue per-

cipiendos de bonis ter Winteriingen dictis, sitis in parochia de

Outerwele, singulis annis iu festo natalis Domini. In cuius rei

testimonium ego lobannes predictus, executor predictarum sororum,

sigillum meum presentibus duxi apponendum. Acta sunl hec anno

iucarnationis domiuicae m. ccc. xxx, die vndecima mensis Apriiis.

Cartul. Carth,, fol. c.lxxviij.

(1) Deze feestdag, welken men reeds meermalen in onze vroeger

medegedeelde bescheeden heeft ontmoet « is thans niet meer in den

Almanach bekend. Men schreef hem ook festum dispersionis aposto-

lorum. Volgens Natalis de Wailly viel dezelve den 14.» of i5.° July

{Eléments de paleographie , Tom. I, pag. 118) en is onderscheiden

van hel Festum apostolorum, dat by Latynen den 6.^ Mei, en by

de Grieken den 30.° Juny werd gevierd. Haltaus echter {Calendarium

medii aevi, praecipue Germanicum, pag. 112) maekt geen onderscheid

tusschen Mier Apostelen Dag en den eerstgenoemden.
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N. 3. — Hertog Jan III vergunt den Karthuizers van het

S, Kathelyne klooster op het Kiel , hunne gronden en bezit-

tingen in erfelyke pacht te mogen uitgeven. Gegeven te

Antwerpen, 16.° Oogst 1351 (III.® Deel, bladz. 415).

lobannes, Dei gratia, Dux Lothar., Brabancie el Lymburgie, Sacri-

que Imperii Marchio. Notum facimus vniuersis, quod nos dilectis

vasallis nostris dominium feodale in Kyele, prope Antwerpiam, sub

nobis obtinentibus, concessimus et concedimus per presenles, ut cum

beneplacilo nostro religiosos viros : priorem el conuenium domus

beate Kalharine, propeAntwerpiam, ordinis Carlusiensis, inhcredare

el inslituere possinl el valeanl cum effectu, in terris el possessioni-

bus, quas infra diclum dominium in Kiele erga lohannem de

Wineghem et alias diuersas personas comparauerunl ac comparare

poluerunl in futurum, iure dominii nostri in dictis terris el in

vasallis , nobis el nostris successoribus ac iure census annui el

seruicii debiii el consueli, ipsis vasallis et eorum successoribus

scmper saluis
, presentium leslimonio lillerarum sigillo nostro

sigillatarum. Datum Antwerpie , mensis Augusli die sextadecima

,

anno domini m. ccc. quinquagesimo primo.

Cartul. Carth., fol. c.lxxx.

N. 4. — De Prior en het sticht der Karthuizers doen hulde

en manschap aen Hertog Jan , van het vierde deel van het

Kiel, 22." February 1358 (1354) (UI.® Deel, bladz. 415).

Jan, bider gracien ons Heren, Herloghe van Lothr. , van Brabant,

van Lymburch , ende Marcgreue des heylichs Bycs , doen coud allen

lieden , dal vor ons ende vor onse manne van leen , dats te welene

heren Janne here van Wiitham, heren Alaerde van Os, onsen

rentmeester van Brabant, heren Arnde van Gorle, onsen zegheler,

ende heren Godeuerde vander Dilfl , Ridder, comen syn in properen

persone die prior ende conuenl vanden Isarlroysen bi Antwerpen

,

ende begheerden vor ons ie comen ende ons ghenoech te doene van

enen goede datmen van ons houdt te leen, dat si vercreghen hadden

m
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jeghen Janne Zimare; dals te verstane tvierdendeel van den goede
ghehelen Kyele, wele goed te horen boef (1) ontfaen heeft, ende in

name des godshuiis. van ons, Jan Wolfs, van Antwerpen, ende heeft
ons daer af hulde ende manschap ghedaen in horen name. Ende
dit ghedaen, quam die vorseide Jan Wolf vore ons ende vor onse
vors. manne, ende bekende, dat hi dit vors. goed ontfaen hadde in

name ende tot behoef des vorseide godshuus. Ende hier in ghe-
sciede allet dat van rechte daer in sculdich was te ghesciene,
behoudelec ons altoes in den vors. goede onsen rechte ende onser
heerlecheit. In orconscap des briefs met onse ende met onser
manne zeghelen vorscreuen bezeghelt. Ghegheuen tot Antwerpen,
tweentwintich daghe in Februario, int jaer ons heren m. ccc. vich-

tich ende drie , na die costume des hoefs van Cameric.

CarluL Carth., fol. cixxxij.

N. 5. — Lodewyk van Male neemt de Karthuizers onder
zyne bescherming, 20.° Maert 1358 n. s. 1359 (III.^ Deel,
bladz. 647).

Wy Lodewiic, Grauen van Vlaendren, Hertoghe van Brabant,
Graue van Neuers, van Reelh, ende Heere van Machline, doen te

wetene allen lieden, dat wy vt specialre jonsten die wy hebben ten

prioor ende ten conuenten waert van den Chartrousen bi onser
stót van Andwerpen, ende om dat zij te bel in paisen ende in

nisten wesen moeghen , Gode te dienne ende te biddene ouer ons,
hebben den voers. prioor ende conuent, hare lieden mesnieden
ende goed ghenomen ende nemen in onse speciale bescermenesse
ende sauuegarde ieghen alle degheue die hemlieden in enigher
manieren zouden willen dreeghen cracht, onrecht, ouerdaet of
eenighe moeylichede doen. Ende ombieden bi desen presenten
letteren onsen scouteeten van Antwerpen, ende allen onsen baillus

ende officiers dies verzocht zullen ziin, dat zy onse vors. sauuegarde

publiceren, openbaren ende uteroupen in allen steden daer zal

(i) Te horen boef — ten bunnen behoeve.

KI

BYLAGEN. 981

behoren , ende die boude ende doen houden van eiken. Ende wie

daerbouen vp hemlieden yet mesdade of dade doen , dat zy daerin

onse herlicheil verwaren, ende so vele doen dat in hemlieden ghene

faute derof zij. In oirconscepen van desen letteren bezeghelt met

onsen zeghele. Ghegheuen te Brugghe , den xx dach van Maerte

,

int jaer ons heeren m. ccc. achte ende viiftich.

Lamb.

Bi minen here, present de proofst van Onser Vrouwen van

Brugghe.

Cariul. Carthus,

N. 6. — Arnoud van Hovorst bevestigt by eede, dat de

oorspronkelyke stichting van het Karthuizersklooster niet

hooger beliep dan drie en halfpond grooten tornoos erfelyke

renten. Acte gemaekt op O. L. Vrouwekerkhof te Antwerpen,

den il.'' Mei 1368 (II.« Deel, bladz. 207).

In nomine domini amen. Notum sit vniuersis hoc presens

publicum instrumentum visuris seu audituris
, quod anno eiusdem

m. ccc. Ixviij , indictione sexta , mensis maij die decima septima,

hora quasi sexta, pontificatus sanctissimi in Christo patris ac

domini nostri domini Urbani, diuina prouidencia pape quinti, anno

sexto, in mei notarii publici et testium subscriptorum ad hoc

specialiter vocatorum et regatorum presencia
, propter hoc specia-

liter constituli honesli viri Arnoldus, dictus de Houorst, et lacobus,

vocatus de Bruxella, ciues Antwerpienses , Cameracensis dyocesis,

vera deliberacione preuia perpendentes
, quod in omnibus et circa

omnia veritas est semper preferenda : nam , duobus existentibus

amicis, sanctum est prehonorare veritatem. Quapropter de veritate

eis cognita ipsorum penitus cupientes exonerare conscienciam , ne

eiusdem latencia in innocentum forsan cederet preiudicium , nulla

violencia compulsi , sed proprii arbitrii fruenles liberlale, confessi

sunt et publice protestabantur, quod fundacio primeua domus seu

conuentus fratrum Cartusiensium , site seu siti prope villam Anl-

werpiensem, facla erat seu se exlentebat ad tres libras cum dimidia
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grossorum veterum turonensium heredilaris redditus uel citra , el

nullo modo amplius; quod dictus Arnoldus asseniit se scire ex
palre suo, dicte domus originali seu principali fundatione, et ïacobus
prescriplus, quod eidem fundacioni presens inierfuit. Que premissa
iidem, proteslantes fide eonim media, et iu suis conscienciis dicebanl
fuisse et esse vera, eadem suis iuramentis confirmari parati. Super
qua proteslacione sic facta, vir reiigiosus frater Thomas, lanquam
procurator prescripte domus, a me notario publico sibi fieri ex parle
eiusdem domus seu conuentus in meliori forma publicum petiii

instrumentum. Acta fuerunt hec in cimiterio beate Marie Antwer-
piensis, sub anno, indiccione, mense, die, hora et pontificatu

quibus supra
, presentibus ibidem venerabilis viris dominis Henrico

de Mera, plebano ecclesie beate Marie Antwerpiensis , lohanne
Pistere, curato in Ranst, Decano Chrislianitatis Antwerpiensis,
Reynoldode Reys, Domino Mathia , supplebano dicte ecclesie , el

lohanne Deckere, capellano ecclesie castri Antwerpiensis, dicte

diocesis, teslibus ad premissa vocalis pariter et rogatis.

Et ego lohanues iuuenis, clericus Traiectensis diocesis, publicus
Imperiali auctorilate notarius, premissis omnibus et singulis, vna
cum lestibus prescriptis presens interfui, ea vidi et audiui; super
quibus hoc publicum instrumentum confectum propria manu
scripsi siguoque meo consueto requisitus signaui.

Cartular. Carihusianorum , u.<» c.

N. 7. — Philips de Stoute neemt de Karthuizers en al hunne
bezittingen onder zyne bescherming, den 16." Oclober i38l
(III.^Deel, bladz. 415).

Philippus, regis Francorum, dux Burgundie omnibus officiarum et

iusticiarum nostris terre nostre de Antwerpia ac eorum locateneu-
tibus salutem. Ad supplicacionem religiosorum virorum Prioris cl

conuentus sancte Katerine, iuxla Andwerpiam, ordinis Carihus.
ipsos vna cum eorum familia el bonis suis omnibus in dicta terra

noslra exisleniibus,elcum hominibus suisde corpore, si quos habent,
in noslra speciali saluagardia, tuiciono el proieclione de speciali
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gracia suscipimus et ponimus per presentes; mandanies vobis el

veslrum cuilibet, et eciam committimus quatenus prefatos religiosos

et familiares suos deffendatis ab omnibus iniuriis, violenciis,

grauaminibus
, molestiis, oppressionibus , vi armorum, potencia

laicorum el aliis nouitalibus indebitis quibuscumque ; et in suis

iustis possessionibus, iuribus, vsibus, immunitatibus, franchisiis,

libertatibus et saisinis, in quibus ipsos esse et eorum predecessores

fuisse pacifice inueneritis ab antiquo, manuteneatis et conseruetis,

non permittendo in personas ipsorum ac familiarium suorum aut

hominum de corpore, seu ib bonis eorum aliquas fieri vel inferri

iniurias ac indebitas nouitates; quas si factas esse vel fuisse in

presentis saluegardie nostre et ipsorum preiudicium inueneritis

,

eas ad statum prislinum et debitum reducatis siue reduci facialis,

et nobis ac parli emendam condignam propter hoc fieri ac prestari

facialis, dictamque saluamgardiam publicari vbi oportunum fueril.

Et in signum eiusdem penuncellos (1) nostros in locis, domibus el

bonis eorundem in dicta terra noslra situatis apponi facialis, ne
quis se possil de ignorancia excusare. Inhibendo ex parle noslra

,

illis de quibus fuerint requisiti sub certis penis nobis applicandis,

ne eisdem religiosis ac eorum familiaribus et eorum ecclesie bonis

quibuscumque, in dicta terra noslra existentibus
, quomodolibet

forefacere presumant. El si in casu nouitatis inter ipsos religiosos

et familiares suos aut homines de corpore el aliquos alios, ratione

bonorum suorum quorumcunque, in dicta terra noslra existencium,

aliquod oriatur debalum
, quod debitum debatum et rem conten-

ciosam in manu noslra , lanquam superiori , ponatis ; et , facta per

(1) Penuncellos, fransch penunciaulx , als in de volgende charter,
ook pignonciels, pennonceaux, soort van kleine bannieren , welke men
in lyden van gevaer op de gebouwen en eigendommen opstak ten
teeken dat zy onder 's vorsten bescherming stonden. In de Brabantsche
yeesten (VI.« Boek , vs. 5829) vindt men ze pinchele genaemd :

Pincheie, wimpele, ende bannieren

Begonden blayen, daer menegerlieren

Teeken in stonl van wapenlueren,
Alsoe alst die heeren vueren.
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ipsani recredencia
, per illuni vei illos iudices, per queiu vel quos

debebit fieri illi ex dictis parlibus cui de iure fueril facienda.

Partes huiusmodi debatum faciemes, et eciam dicle saluegardie
nostre infractores et contempiores, el qui in contemptum eiusdem
iniuriam fecerinl vel offensam, siue qui inobediciites fuerint corani
iudieibus ad quos predictorum cognicio pertinere debuerit, adior-
nanies; processuris insuper hoc ut fuerit racionis certificando
competenter ipsos iudices de adiomamenlo el aliis que fecerinl
in preniissis. Si vero dicli religiosi ac aliqui de suis fomiliaribus
aul eorum ecclesie hominibus de corpore ab aliquo vei aiiquibus
assecuramenlum habere voluerint, ad eerlos et conipelenles dies
adiornent illos, de quibus dictum assecuramenlum habere voluerint,
coram iudieibus ad quos periinuerit daluros assecuramenlum pre-
diclum, bonum el legilimum iuxta patrie consuetudinem

, prout
raiionabililer fueril facieudum. Et ut predicla plenius execucioni
debile valeant demandari

, vobis iusliciariis el officiariis noslris
supradictis mandamus, qualenus eisdem religiosis vnum vel plures
servienles vel clienticlos, expensis tarnen predictorum religiosorum,
pro conseruatoribus et execuioribus presenlis nostre saluegardie
seu conseruacione deputelis et ordinelis. Nolumus tamen

, quod
aliqui seu aliquis dictorum clienticulum seu seruiencium , de hiis

,

que cause execucionem exigunt seu requirunt, se intromittant
aliqiialiter. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus
litteris duximus apponendum. Datum in Credulio, xvj die Octobris,
anno domini millesimo trecentesimo octogesimo primo. Per do-
minum ducem. Je. Mol.

CartuL Carthm.

N. 8. — Hertog Philips de Stoute neemt de Karthuizers en
hunne goederen onder zyne bescherming, 29." Maert 1385
(IIL« Deel, bladz. 647).

Philippe, filz de Rol de France, duc de Bourgongne, conté de
Flandres, dArlois el de Bourgoingne, Palalin, Sire deSalins, conté
de Rethel et seigneur de Malines. A lous nos iusticiers et officiers
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üu a leurs lieulenans salut. A la supplicacion de noz amez en

Dieu les prieur el conuent des Charlreux dAnwers, aflirmans pour

cerlaines et vraies conieclures et presumpcions eulx doubter de

plusieurs personnes leurs malueillans. Nous yceux prieur el

conuent , ensamble leurs familiers , hommes et femmes de corps

,

se aucuns en ont, el lous leurs biens el possessions quelxconques,

lant en chief comme en membres
, quelque part que ilx soient

soubs nous , auons pris et mis
, prenons et meions par la teneur

de ces presenles lettres en nostre protection et sauuegarde , de

especial a la conseruacion de leurs drois tanl seulemenl , si vous

raandons et a caschun de vous si comme alui appartenra, que les

diz prieur et conuent vous maintenes et gardes de par nous en

loutes leurs jusles possessions, drois, vsages, libertes el franchises,

es quelles vous les trouueres et leurs predecesseurs auoir este

paisiblement danciennele. El les gardes et deffendes ensamble

leurs dis familiers, hommes et femmes de corps, de loutes iniures,

violences, griefz, oppressions, molestacions , de force darmes, de

puisance de lailz et de loutes autres nouelleles indeues ; lesquelles

se vous irouues estre ou auoir esle faites ou preiudice des diz

prieur et conuent , el de nostre presente garde radmenes ou faites

radmener sans delay a estal prumier et deu. El nostre dille

sauuegarde signifies et publiés en tous lieux et aux personnes quil

appartendra, et dom vous seres requis par les diz prieur el conuent

OU leur certain commandement. Et en signe dicelle nostre sauue-

garde meltez et assoces nos penunciaulx (1) en cas de peril eminent

en el sur les maisons, possessions et lieues de diz prieur el

conuent, quelque part quilz soient soubz noz, en deffendant atous,

soubz cerlaines et grosses peines a nous a appliquer, que a yceulx

prieur el conuent , a leurs diz familiers, hommes el femmes de

corps, OU a aucun deulx ne a leurs biens ilz ne attemplent ou
mesfacent en aucune maniere en corps ou en biens. Mais lom ce

que fait ou attempte y trouueres , rapelles et radmenes , ou faites

radmener tantost et senz delay a estal premier et deu ; el pour

(1) Zie de nota op de voorgaande charter, bladz 583 hiervoren.
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toui ce faites faire a nous et a parlie amende conuenable. El ou
cas que sur les choses desus dilles, ou aucuiie dicelles debat
mouueroil entre parlies . Ie debat el la chose conlencieuse fu pris

el mis en cas de nouuelele a noslre niain comme a souueraine

,

assignez ou faites assigner aux parlies jour ou jours competans
pardeuant vous ou les aulres iuges a qui ia cognoisance en appar-
tendra; et tanl sur Ie principal comme sur ia recreance faites ou
faites faire aux dilles parties

, ycelles oyes , bon et brief acomplis-
semenl de juslice. Et des personnes donl les diz prieur el conuenl,
leurs diz familiers, hommes et femmes de corps, se aucuns en ont,

comme dit est, ou aucun deulx vouldroil auoir asseuremenl, si leur
faites donner bon el loial selonc la coustume dou pais. Et pour
les choses desus dilles plus diligemment execuler, depuies aulz diz

prieur el conuent vn ou pluiseurs de noz sergens, a leurs despens,
se vous en estes roquis; les quelx sergens louleuoies ne se entre-
mellent de chose qui require coignoisance de cause. Donne a

Arras, Ie xxjx jour de Mars, lan de grace mil. ccc. qualre vins el

cinq. Par Ie conseil : J. Hue.

N. 9. — Philips de Stoute beveelt aen de Wethouders van
Antwerpen den Karthutzers toetelaten, dat zy 600 franks
in renten aenleggen , niettegenstaende de costumen der
Stad, gegeven te Parys, den 29." Juny i392 (III.« Deel,
bladz. 648, en hel onderhavige Deel, bladz. 496. iii

de nota).

Phs., fils de Roy de France, Duc de Bourgoingne, Conté de
Flandres, dArlois et de Bourgoingne, Palatin, Sires de Salines

,

Conle de Relhel el Seigneur de Malines, a noz amez el feaulx les

Escheuins et Conseil de la loy de noslre ville dAnwers , salut el

dilection. Noz bien amez en Dieu les religieux, prieur et Conuent
de lordene de Chartreuse pres de noslre ville dille Nous ferent piëta

exposer, que par certains freres el religieux dudil ordre
, qui lors

auoient visite Ie dit conuent leur fu commando et enuoiel del

auclorile du chapillc general du dit ordre, que de cerlainne somme

m
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dargent, montani enuiron six eens frans, la quele lez diz visiteurs

irouuerent au dit conuent, fussent achatees et acquises rentes el

reuenues au profil et vtilile dicelui , Ie mieulx et plus conuenable
que faire se porroit. Et que , soubz vmbre et pour occasion de
certaine loy ou ordenanche, que vous mainlenes eslre de nouuel

en noslre dile ville , de non recheuoir, passer ou sceller aucunes
lettres, fales sur acquests de rentes perpeluelles au proflit de gens
deglise, vous auies refuse de receuoir, passer el sceller les lettres

dou contrait
, que les diz prieur et conuent auoienl fait ou enteu-

doienl a foire sur lacquest des dilles rentes jusqucs a la valeur de la

dille somme de six eens francs. Et combien que lors par nos aulres

lettres closes vous eussons mande et escript mouU affectueusement,

que les dilles lettres, fales ou a faire sur Ie dit acquest, voulsissez

receuoir et sceller, nienlmains vous en aues este et estes encore
delayans et refusans, ou tres grant grief et preiudice el damaige
diceulx religieux, qui sont pelileraenl fondes, el nont mie moull
graudes rentes en la dille ville, sicomme ilx noz onl de nouuel fait

dire el monstrer, en suppliant Ireshumblemenl
, que sur ce leur

vuillons pourueoir de grace et de remede. Pour quoy, noz ces

choses considerees, pour honneur et reuerence de Dieu, laniour et

singuliere affeclion que nous auons audit ordre , affin que nous
soions plus parlicipans es bienfais dicellui , voullons et vous
mandons, que, non obslanl la dille loy ou ordonanche, la quelle,

quant ausdiz religieus, ne voullons pour ceste fois auoir vigour,

vous receues, passez el scelles les dittes lettres, fales ou a faire

sur Ie dit contrait ou acquest, jusques a la dille somme el valeur

de six eens frans, au proffii et vtilile du dit conuent, el que vous

les faites, soulTres el laisses des dilles rentes par eulx enfin

acquises, joir et vser paisiblemenl, sans les y Iroubler, molesler ou

empeschier en aucune maniere. Car ainsi nous plaisl eslre fait.

Et aulx diz prieur el conuenl lauons olroiet et otlroions par ces

presenles de grace especial se mestier esl. Donne a Paris, Ie xxjx

jour de Juing, lan de grace mil ccc. qualre vins el douzc. Par mons.

Ie Duc a vosire relacion : J. Hue.

Cartulanum Cart/ius. , n." o.
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N. 40. — De Heer van Gaesbeke geeft zyne huizingen en
timmeringen op het Kiel oen de Karthuizers, October 1590
(III.« Deel, bladz. 647).

Wy heer van Gasebeke, van Putte ende van Stryen, doen coni

allen den ghenen die desen brief zelen sien of horen lesen , dat

wi om Goeds wille ende salicheit onser zielen , alle de husinghe
ende tymmeren die wi hebben doen tymmeren ende maken, of

voert meer selen doen tymmeren tot den Sarlrosen , wonende bi

Antwerpen, gheuen ghehelike nv ende tewighen daghen, den
goedshuse ende coniiente der Sartrosen vors., alsoe dat na mynre
doot nyemant van minen nacomelinghe of erfgename daer enich

recht of aentael sel aen hebben of vermetene in enigher wijs; mer
dat de prioer ende conuent vanden Sartrosen vors. daer mede
moghen doen haren vrien wille na ordioancie van hare ordene. In

orconde der waerheit soe hebbe wi here van Gasebeke, van Putte

ende van Stryen voer ghenoenit, onse zeghele aen desen brief

ghchaughen. Ghegheuen int jaer ons heren als men screef m. cec.

ende neghenticht , des saterdaghes na sinte Dyonys dach.

Cartul. Carthus., fol. Ixxxiy.

N. H. — Hertog Antheunis amortizeert de Heerlykheid

van Kiel, 6.» Mei Ui 3 (III.« Deel, bladz. 44).

Anthonis, bider gratiën Gods, Hertoghe van Loihr., van Brabant

ende Limbourg, Marcgraue sHeilichs Rycs. Allen den ghenen die

desen letteren selen sien , die nv siin ende namaels wesen sullen

,

saluut. Wy hebben ontfanghen die oelmoedeghe supplicatie van
onser wel gheniynder weghen in Goede, der religieusen prioirs

ende conuents des godshuys van senie Kathelinen , bi onser stat

van Antwerpen der ordenen van Chartroisen , inhoudende hoe dal

Ivors. godshuus gelegen ende gefondeert es in enen sekeren leen-

goede gehelen Kyel , bider seluer onser vors. stat, welc leengoet

in vourledenen tyden toe plach te behoren Huygen Noezen , ende
sculdich gehouden te zine van ons, ter causen van onser heerlicheit

w
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van Antwerpen , ende na die doet des voirg. Huygs Noezen , dat

selue leen goet gescheiden es geweest in drie ghedeelten, die

welke drie ghedeelte, te weten is tvors. geheel leengoet, die vours.

religieuse gecreghen hebben te drien stonden , dair af dat die een

helcht doergaens, dat si voirmaels te twee malen gecregen hebben,

hen bi speciaelre gracien in aelmoezen ende mynliker caritaten

van wilen zeliger gedenckenissen ons liefs heren ende onser

lieuer vrouwen, ons vaders ende moeders, herloghen ende her-

toghinnen van Boirgoingnen
,

geamortizeert es ende hen quijt

gegeuen enen ghewapenden man te leueren , die hergewaden te

betalen , ende van enigen anderen last dair af te doene in eniger

manieren als si sculdich waren te doen, gelijc dat die opene letteren

ons vors. liefs vaders ende moeders , met hoeren zegelen bezegelt

,

die si hen dair op verleent hebben clairliken wt wysen ende

begripen , gegeuen van onsen lieuen here ende vader te Bruessel

in die oichstmaent , inden iaer m. cccc. ende een , ende van onser

lieuer vrouwen ende moeder vors. tot Atrecht , in die maent van

October, inden seluen jare. Ende dair af dander helcht , die de

selue religieuse nuwelinge gecregen hebben iegen heren Wauler

vander List, ridder, hen van ons ongeamorlizeert, van welken ander

helcht die voirs. religieuse ghescepen weren in tiden toecomende

gedwongen te wesen ende last te hebben enen man gewapent ons

ende onse nacomelingen te leueren , dwelke hen te groter scaden

soude comen na horen cleynen armen state. Dus biddende oet-

moedelic die voirg. religieusen , dat wy, aensiende hoiren armen
vors. staet, ons gelieuen wille om Gods wille ende in aelmoezenen

hen onze gracie te doen ende die amorlizacie vander eenre helcht

vanden voirs. leene, bi wilen zeliger gedachte onsen lieuen here

ende vrouwen vader ende moeder voirs. hen verleent , te confir-

meren , ende dander helcht vanden seluen leene , die si onlancs

jegen heren Wouteren vander List vercregen hebben , te amor-

tizeren inder formen ende manieren dat hen dander helcht vanden

seluen onsen lieuen vader ende moeder geamortizeert es. Soc

doen wi cont, dat wi
, geneicht tot der oetmoediger supplicacien

vanden religieusen vors., ter herten hebbende die grote deuocien
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ende die heilige oeflfeningen vanden seluen ende vander ordenen
vanden Chartroisen

, ende om die genade ende zelicheit vanden
zielen van onsen voirvordereu ende naconielinghen, ende van ons;
ende om deilachtich te wesen inden weldaden , deuoten bedingen
vanden vors. religieusen

, die nv siin ende namaels wesen zullen
inden vorscreuen godshuyse, ende dat si ende hore nacomelinghe
te meer gehouden ende verbonden ziin onsen here God in haren
bedingen voir ons te biddene met beruerlheiden van herten.
Hebben bi speciaelre gracien, achteruolgende den voetstappen van
onser vader ende moeder voirs., ende om den ewigen loen van Code
te verweruen ende te vercrighen, den seluen religieusen ende
hoeren nacomelingen gecomörmeert ende comfirmeeren biden
teneur van desen onsen letteren , voir ons, onse oir ende nacome-
lingen, hertoghen ende hertoginnen van Brabant, die araortizazie
vander helcht vanden voerg. leengoede, ghelijc ende inder maten
dat ons liefs heren ende vrouwen ons vaders ende moeders brieue
voirs. verclaren. Ende voirt so hebben wy geamortiseert ende
amortiseren voir ons, onse oir ende nacomelinghen , biden teneur
van desen seluen onsen letteren , den voirs. prioir ende conuenl
ende hoiren nacomelingen die ander helcht doirgaens vanden
voirs. leengoede op Kiele, jegen heren Wouteren vander List ver-
creghen

,
welc gheheel leen mach wert siin siaers in gelde negen

pont thien scellinge Louen.
, gedraegt omtrent twelf lïoriu ende

vier gulden siaers van lande dat nuweliuge gewonnen cude geboudt
es. Item

,
in coren

, geheiten rogge, vier sester. Item , in euene,
acht ende veerlich zister, deen helcht dair af goede euene endJ
dander helcht cleyn euene. Item , drie sester cleyne euene ende
omtrent negenentachtentich hoendere ende een half : moegen te
samen loepen alle dese dingen ende renten, de werde van lach-
tentich gulden francken siaers, of dair omtrent. Item, hoiren tol

desen gehelen leen een meyer ende mannen , hoege gericht ende
neder. Ende is vterlic onse wille ende begerte voir ons, onse oir
ende nacomelingen, dal voirlaen teweliken dagen die voirscr.

religieuse, prioir ende conuent ende hoire nacomelinge inden
voirs. godsbuise houden ende hebben moeghen tvoirs. geheel leen

:!<<
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met alle zinen loebehoirten , bi ons aldus geconfirmeert ende
geamortizeert

, los
, quijt ende vry , sonder dair om yet gehouden

of gedwongen te wesen te betalen dair af, ons of onse nacomelinge,
enich hergewede, dienst van gewapenden man te leueren, of enich
anderen last te doen

; ende van ouervloediger gracien alsulc ghelt
als men ons of onsen nacomelingen sculdich mocht syn van desen
jegewerdiger amortisacien, hebben wy quijt geschouden ende schel-
den quyt bi deser letteren die voirs. religieusen ende hoir naco-
melingen. Ontbieden dair om ende beuelen allen onsen ampt-
luden

, ambachteren
, rechteren ende dieneren , oft hoeren stede-

bouderen ende eiken van hem sunderlinge daert beheert, dat si

deser onser jegewerdiger confirmacien , amortisacien ende spe-
ciaelre gracien, den voirg. religieusen ende hoire nacomelingen
teweliken daghen rastelic ende vredelic ongestoert doen ende
laten gebruiken

, bescuddende ende beschermende jegen alle die

ghene die hen dair in letsel of hinder doen wouden , of pynden te

doene in eniger manieren , want wi wt veruolgender gracien ende
eygenen vrien wille dat also gedaen ende gehouden wyllen hebben
sonder wederseggen. Ende wairt dat sake dat yemant hier iegen
dade of quame, wie hi ware, dat die in onsen abolge geuallen sal

sijn, ende in eenre peynen van thien marck siluers, also dick ende
also menichwerf alst geschiede, also verre als vanden voirs.

Chartroisen wegen dair ouer geclaicht worde; te hebbene ende opte
buerene die vors. peyne, sonder enich verdrach, deen helcht tonser

ende tonser nacomelingen behoef, ende een vierendeel lot des
richters behoef dair onder dat de clachte gedaen sal werden , ende
een vierendeel tot ter vors. religieusen behoef, om hoiren schade
dair mede te vergelden, die si dair in geleden mochten hebben.
Ende om dat dese voirs. dingen goei, vast, geslede ende onver-
breclic gehouden souden werden teweliken daghen , so hebben wi
onsen zegel aen desen brief doen hangen. Gegeuen in onser vors.

stat van Antwerpen, vj dage in Meye, inden jare ons heren dusent
vierhondert ende derthien.

Cartular. Cnrthun. , n. c.j.
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N. i. — Ordonancie der Wethouderen van Antwerpen 6e-

trekkelyk het gebruik der goederen, cynzen, renten en
inkomsten van de Godshuizen en H, Geesttafels, en derzelver

vereeniging onder het bestuer der Aelmoezeniers
, gegeven

den 15." November 1540 (Bladz. 251).

Allen den gheneu die dese letteren selen sien ofl horen lesen

,

Burgermeesteren, Schepenen ende Rade der sladt van Antwerpen
saluyl. Doen te welene ende certificeren voer die gerechte waerheyt

:

Alsoe onsen aldergenadichsten heere den Keyser voertyden belieft

heeft, onder dandere te statuerene ende te bevelene, dat die

officieren ende Wethouderen van allen steden ende plecken souden
maken, elck int syne, een borsse om te vergaderen ende te colli-

geren alle die aelmoessen van wat sorte die syn, om die penningen
te distribueren den armen mensschen byden gecommitteerden
daertoe gedeputeert , nae vuytwysen den placcaten daer aff voer-

maels gepubliceert synde, ende oock den pubiicatien ende ordi-

nancien alhier daer oppe openbaerlyk ter puyen aff te meer
stonden gedaen ; byden welcken den armen menschen belast ende
beuolen is inden kercken, cloosteren, opler straten noch elders
nyei te moegen mendiceren. Ende ten eynde dal. navolgende den
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voers. beuelen ons genadichs heeren , ende den ordinancien van
deser stadt, de Aelmoesseniers alhier, die den last vanden armen
menschen principalyck hebbende zyn , de arme miserabele per-

soenen van deser stadt te badl souden moegeu onderhouden ,

almenteren ende van eten, van drincken, cleeden, herringen,

bedden, lynwaet ende van allen anderen dingen, hen van noode
zynde, prouideren. Oyck de vondelingen, ambachtskinderen ende
andere te beter sustenteren ende opbrengen, soe is naer rype
voergaende deliberatie daer op gehadt ende genomen, by ons
gestatueert ende geordineert, statueren ende ordineren by desen

,

inden jersten, dat navolgende den voers. bevelen ons genadichs

heeren des Keysers , alle de gefundeerde aelmoessen binnen deser

stadt ende vryheyt, als van heyligeesten
, goidshuysen, armé

vergaderingen ende diergelycke, te wetene sint Juliaens gasthuys,

der vrouwen gasthuys byde derdordene , ende alle andere onder

de heyligeesten resorterende, ende daer aff de heyligeestmeesteren

alleene de geheele commissie ende despositie gehadt hebben,
sullen worden tsamen gevnieert, eene borsse daer aff gemaect ende
in een masse gebrocht , tot sustentatien vanden armen menschen
van deser stadt, waer aff de aelmoesseniers alhier, by tyden

dienende, hebben sullen de geheele commissie ende administratie.

Behoudelyck dal de selve aelmoesseniers egheen gesach hebben
en sullen inde bussen , capellen oft aelmoessen vanden Ambachten
van deser stadt. Maer sullen alle de ambachten alhier darme van

hueren ambachten in den capellen oft metier bussen ende anders-

sins blyven aliment doende, navolgende der ouder costumen.

Item, dat de Aelmoesseniers van deser stadt, by tyden dienende,

hebben ende jaerlycx ontfangen selen de renten, huyshueren,

incommingen ende proufyten vanden goeden der voers. hey-

ligeesten ende goidshuysen van deser stadt ende vryheyt : dies

selen sy gehouden syn te betalene ende distribuerene de gefundeerde

prouluen, aelmoesen ende lasten daer op staende, nauolgende
der ouder costumen ende den fundatien ende bescheede daer aff

synde. Ende als eenich prouenier, die de gefundeerde prouenen

geniet, of in eenich godshuys, daer onder resorterende, gewoonl sal
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hebben , sterft , dat de seiue aelmoesseuiers alsdan eenen anderen

eerlycken armen persoon , des besls behoeuende , het sy man oft

vrouwe, daer inne stellen sullen , soe hen op huere eeden duncken

sal orborlycxl ende meest van noode wesende. Item , dal de twee

aelmoesseuiers deser stadt, nv dienende ende by tyden dienen

sullen, isinte Barbele dage jaerlycx affgaende, noch een jaer lanck

daer nae den aelmoesseuiers , alsdan blyuende , dienen ende den

twee nyeuwen aengecomen meesters selen moeten blyuen assis-

terende. Ende binnen dien jaere selen die twee affgaende meesters

oft aelmoesseuiers hebben den geheelen ontfanek , regement eude

administratie vanden voers. heyligeesteu ende goidsbuysen goeden

,

ende sullen gehouden syn de jaerlycsche achlerstellen ende in-

commende prouffyten van den seluen goeden ende renten ouer te

leueren den viere aelmoesseuiers by tyden dienende , tot behoeflf

vanden prouenen, lasten ende armen menschen, als vore. Van
allen welcken goeden eude renten sy teynden vanden jaere selen

moeten doen, voer ons ende onsen successeuren in officien,

goede wettige rekeninge, bewys eude reliqua soe dat behoirt,

op dat die goeden nyet verloren en gaen oft vermindert en worden

,

als voermaels gebuert is. Item , midts dat de incommingen vanden

voirs. heyligeesteu eude goidsbuysen goeden syn meest seere

cleyne chynsen, daer luttel bescheets afif is, ende die dicwils

verloren gaen , vuyt dien dat het groote moeyte is die te crygene,

ende men somlyden vele meer costs daeromme doen moet int

prosequeren, dan alle de selue chynsen weerdich syn, ten grooten

achterdeele van den armen. Oyck want daer vele onruereude

goeden syn, daer nu ter tyt ende oock midts der reparatien,

dicagien ende andere lasten eude oncosten daer op vallende, luttel

oft als egheene proffyt aff en compt : waer aff, indien die vercocht

ende de penningen daer afif comende, tot renten aengeleegt werden,
den armen menschen groot profifyt ende geniet comen soude : soe

is by ons als vore geordineert, eude den aelmoesseuiers deser

stadt, nu synde en by tyden wesende, geconsenteert , alle de

chynsen , renten ende onruereude goeden vander cameren vanden

voers. heyligeeslen oft goidsbuysen , die onder hen resorteren
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sullen, die hen duncken selen nutter vercocht te syne dan
gehouden, nae huerer discretien te moegen vercoopeue te

alienerene ende verandereue ten hoochsten eude besten datse

selen cunnen ende moegeu. Behoudelyck dien dat de hootpen-

niugen daer aff comende jaerlycx ter seluer natuereu aengeleegt

eude geappliceert selen moeten worden , het sy alhier opte stadt

oft elders, daer ons eude onsen successeuren in officien belieuen

ende goetduucken sal, sonder dat die capitale penningen oft

renten eenichsius gemindert oft ten gheenen dagen in al oft in

deele verloren en sullen cunnen geworden; van welcken gecochten

renten daelmoesseniers den achterstel ende verloop jaerlycx

ontfaugen sullen ter armer menschen behoeff , ende oock om te

vervallene de lasten ende prouenen daer op gefundeert staende,

sonder argelist. Ende des toircouden hebben wy den segel ten

saken der voers. stadt van Antwerpen desen letteren doen aen-

hangen, des maendaechs, vyfthien dagen in November, int jaer ons

heeren alsmen schreeff duysent vyffhondert ende veertich.

Secundum Vol. Priv., fol. c. Ixxx sqq.

(1

N. 2. — Ordinancie van het Jongers(Knechtjens)huis voor
de Meesters ende Vrauwen in huis wonende, gegeven in de
XVI.« eeuw (Bladz. 249).

j. Item, alder eerst, dat de Meester eude Vrauwe sullen

ghehouden sijn de jongers tot beuren incommen te waschen,

kuischen ende reijuighen soo dat behooren sal , ende voorsieu

van schoon lijwaet, cleeren, tgeue hem noolelick soude mogen
wesen; welcke voorscreven aelmoeseniers hemlieden besorghen

sullen. Waeraf hem opperste cleet wesen sal bruin wceriz

graeu, hebbende opden rugghe ende vooren opden borst een

gricxsche • ^J^* van root eude wit, om dieswille dat een ijeghe-

licken kennelick soude wesen wat jongers vande selue werckhuise

ende jongershuis onderhouden sijn.

ij. Item, de voorscreuen Meester sal ordinantie hebben met

iV
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de jongers selue mede te kereke te gaeae, smergcns soDdaeclis

ende sheylich daechs, om eerst misse ende daernaer sermoen

Ie hooren inde naeste prochie : daernaer hebben sy den onbijt;

noch sal den Meester ghehonden sijn alsulcken jongers in goede

bewaernisse te nemen , dat sij lot gheenen lyde buijten den

voorgenomden jongershuis en sullen gaen noch siaen sonder

syn presentie ende bijwesen : ende contrarie beuindende, salmen

de selue jongers kastyen naer de gelegenteyt.

lij. Item, de voorscreuen Meester sal gehouden wesen naer

den ontbijt , sondaechs ende sheijlichdaechs , de jongers te leeren

hem gebet
,
pater noster, ende aue Maria , ende de thien geboden

,

metten ghclooue , ende ander des sij ende elcken kersten mensche

schuldich is te weten; oock te leeren lesen, scrijven ende rekenen,

wesende van noode ten minste twee hueren voor noene ende

twee hueren naer noene. Inschelicx sal den Meester ghehoudeu

wesen swerckedaecbs die jongers oock te leeren die achter huise

leech gaen, ende die noch op gheen ambacht en sijn.

iiij. Item , de voors. Meester sal ghehouden wesen den

voors. jongers , van Paeschen tot Bamisse te doen opstaen , dat

de meesters van elcken ambachte gheen verlet by en hebben;

ende van Bamisse tot Paeschen diesgelicx , niet laetende daegelicx

voor den ontbijt ende maeltijt des noenen ende saeuens, desgelijcx

als sij sullen slaepe gaen, elck van hem den Heere te loeuen

ende te dancken , biddende voor den fundaleur ende de weluaert

vande stadt , ende voor de ghene die noch daegelicx tselue jongers

huis almoesen gheuen ende helpen alimenteren ende sustenleren

;

lotter welcker maeltijt met behoorten allen weken sullen dienen

viere jongers , bij weken , dheen voere ende dander naer, soo ter

tafele ende daert de voors. Meesters belieuen sal ; tsij ter weke
oock eens ofte twee maels te senden int vleeschuis , om vleesch

te bidden om godswille , ende desghelicx opde vleeschmert ende

elders, ende den Meester selue mede te gaene indient de

Aelmoeseniers goeiduncken sal.

v. Ilem, de Aelmoeseniers sullen tvoorgenomde jongershuis

versien ende stofferen van lijwaet, coelsen, bedden, slaeplaeckens,
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saergien, bancken, stoelen, taefelen, potten, pannen, ketels ende

generaelick van al het tgene men behoeuen sal naer ghelegentheijt

der seluer; waeraf ghemaeckt sullen worden twee inuentarissen :

den eenen blijvende in handen vanden voors. Aelmoeseniers, ende

den ander in handen vanden voors. Meester; ende daeraf den

voors. Aelmoeseniers rekeninge ende reliqua te doene als sij

uijt tselue jongershuis sullen scheijden ; ende den voors. huisraet

sullen de selue Meester ende Vrauwe moeten onderhouden,
waschen, ende schueren , ende versien ten meesten profijle , soo

sij dat voor Godt ende der werelt verantwoorden willen
; geuende

den jongers alle weke een schoon hemde ende ten minsten ter

maent een paer slaeplaecken ; niet laetende daegelicx hemlieden

bedden omme te keeren ende te maecken; aen welck tot hem
bystandicheijt ghegheuen sal werden een maerte ofte twee, tot

sulcker dienst bequaem sijnde , ten coste vanden Aelmoeseniers,

isij oock meer oft min, sulckx de voors. Aelmoeseniers raet

ghedraeghen sal. Ende oft gebeurde dat de jongers toecomende
waere eenige gebreckelicke zieckte, ofte datse verlaeden sijn met
vele siecke kijnderen ofte andere swaericheden , dat sij den

Meesters ofte Aelmoeseniers metten eersten te kennen sullen

gheuen , omme daerinne gedaen ende geremedieert te worden
soo dat behooren ende hemlieden goetduncken sal.

yj. Item, den voors. Meestere sal moeten tsijne laste nemen
te sluyten ende ontsluiten allen poorten , dueren ende vensteren

,

draegende alsulcken sorghe soo wel voor den hof ende moeien
als ouer al, dat niemande vande jongers hem ontgae noch
ontloope.

vij. Item
, sullen de voors. Aelmoeseniers tvoorscrieuen jongers

huis besorgen in tijtz van rogge , ossen , vereken , drooge visch

,

oock boter ende kaese, desghlijcx van hout, ende turven, ende
kersen

, ende allen anderen dingen daer toe behoorende , sullen

de Aelmoeseniers betaelen. Angaende den dranck vanden cleijnen

biere, sal tselfde moghen gebrauwen werden int tvoors. jongers

huis
, ende het backen vanden broode , sal de Meester ofte Vrouwe

ghehouden sijn alle den rogge, dienende ten seluen huise, Ie

V
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backen binnen den voors. huise (1) , ende insgelijcx alle het

lijwaet te wassen vande voorscreuen jongers.

viij. Item , de voors. Meester en sal gheen jongers nioglieu an-

veerden dan die hem gesonden worden, mede bringende het billet

ofte briefken ghescreuen bijde Aelmoeseniers , te dijer tijt die-

nende ; ende alsdan den seluen te boecke opte scriuen den dach

,

maent ende jaer, naem ende toenaem vanden ouders, indien

dat mogelick waere , sonder tselfde te moghen versuimen; ende

insgelijcx niet uijt te laete gaen sonder expres consent, wille

ende wete vanden Aelmoeseniers.

jx. Item , de voors. Meester ende Vrouwe sullen hem uijtersten

neersticheijt doen om te soucken het profijt vande voors. jongers-

buis, ende allen dingen in goede ende behoorlicke ordenantie

te houden, ghelijck een man van eeren ende godvreesende schuldich

is te doen , alsoo hij tselue voor God sal willen verantwoorden ,

ende ghelijck een gouverneur van alsnlcken een jongershuis

behoort ende schuldich is te doene, om alle die jongers te onder-

wijsen , leerende de vreese des Heeren , ende doen bidden voor

den fundateur ende welvaert deser stadt; ende sal oock den

voors. Meester ende Vrauwe moeten obedieren den voorscreuen

Aelmoeseniers ende de huisvrauwen van dien , in allen redelicken

saecken , ende naer hemlieden beuel doen als de voors. Meesters

hem sullen beuelen.

X. Item , de voors. Aelmoeseniers sullen hem versien van goede

meesters van diuersche ambachten , dewelcke des morgens ende

naer den middach sullen ghehouden wesen allen werckendaegen

hem te vindene int tvoorscreuen jongershuis , om aldaer den

voors. jongers eenen ijegelicke naer sijn condicie een ambacht

(i) Het blykt dal bel graen in buis zelfs werd gemalen en dat

biertoe slechts eene kweern of handmoien werd gebezigd ; want onder
de vonnissen legen sommige kwaeddoeners in de Vierschaer uitge-

sproken, vind men er verscheiden op de jaren 1566 en 1567 : « gestelt

inden meulen int knecblkens huys dry meenden ; soms zes weken

,

veertien dagen, enz. »

i
:.*1
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ie leeren ; daerloe den meester den jongers sal moeten informeren

ende induceren, datse hem neerstickheijt doen om hem ambacht
wel te leeren, ende gheenen tijt en versuimen. Dies sal de
Meester moeten rekeninghe houden, ende doen alle sondaege
an de Aelmoeseniers van hem werckende daegen by hemlieden
gedaen , ende hoeveel eenen ijegelicken bij sijnen meester ghe-

vrocht sullen hebben , van wat ambacht die wesen mogen , naer
uijtwisinghe vande meesters voorwaerde ofte bestedinghe.

xj. Item, ofter eenige vande voors. jongers hem Meester,

Vrouwe ofte den meesters vanden ambachte niet en wilde obe-

dieren
, hemlieden toonende eenige onwillecheden , sal de voors.

Meester ghehouden sijn den Aelmoeseniers te kennen te geuen

,

om tselue te remedieren met alsulcken kastyementen als hemlieden
raet gedraegen sal.

xij. Item , dal de Aelmoeseniers int tvoors. jongershuis sullen

laeten maeken twee iseren bussen , eude oock kisten ; ende allet

igene dat inde selfde commen sal, ter wat oorsaecke daer int selue

jongershuis gegeuen sal worden van goede cooplieden ende ge-

meynten, sal wesen ten profijle van het voors. jongershuis; waertoe

de Meester sal gaije slaen de goede lieden het huis te laeten siene,

ende int uijtgaen sal hij gehouden sijn tvoors. jongershuis te

recommanderen
; ende of sij deuocie hadden ijet te geuen , hem-

lieden die bussen ende kisten te wijsene.

xiij. Item , dat Meester ofte Vrauwe oock neersticheyt doen sul-

len, dat de voors. jongers geleert ende geweecht (i) sullen worden
in goede manieren , ende die selue oock gaije te slaene , soo wel
sieck als ghesont, gelyck dat behoort, ende gelijck een vrouwe
van heeren (sic), tregiment ende last sorge hebbende van alsulcken

jongershuis, behoort ende schuldig is te doene, ende voor God
sal willen verantwoorden.

xiiij. Item , dat de Meester sal ghehouden wesen alle auende

,

als de jongers slaepe gegaen sijn, dat hij sal selue moeten

' <

Ir,

(i) Geweecht, van weghen, dirigere in viam, of weghen ende wijsen
iemanden, deducere et instruere aliquem. Kiliaen, s. v. weghen.
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opden dormerter gaen besien oft clck jongen op sijn behoorlick

bedde licbl ende alsoot behoort , ende tocsien dat gheen schurfte

kinderen liggen bij gaue , ende oock gheen siecke bij ghesonde

;

ende sal selue tlicht vande lampe uijtdoen.

XV. Item , de Meester met sijnder huisvrauwe sullen schuldich

wesen allen huer uijlerste neersticheijt te doene om dese ordi-

nantie in alle sijn puncten te onderhouden ; dewelcke naer

discretie ende goetduncken vanden Aelmoeseniers mach ver-

meerdert of vermindert werden, hem regulerende naer dien ; ende

sullen bliuen woenen int tvoors. huis, naer vijtwisen den contracle,

ende noch langer, indien sij hem debuoir doen als behoort ; ende

de voors. Meester ende Vrauwe sullen hebben voor hem beijde

last ende aerbeit, de somme van (1).

N. 3. — Memorie vande jongers die hoeren tijt volgeleert

hebben : hoe dat mender dan voorts mede leuen zalf

opgesteld in de XVI.® eeuw (Bladz. 248).

J. Item, soo wanneer dat het jongers huis verlaijen waere (2) met

jongers, te weten het getal van hondert, ofte, soo vele als de

Meesters goetduncken sal , bouen die hondert te mogen regieren

ende in wercke houden, soo sullen dies niet jegenstaende de

Aelmoeseniers altoos doen op raepen alle die jongers die sij

sullen vinden bedelen gaende , ende doen die leijden int jongers-

huis, ende doense inde put (5) ; ende soo wanneer die selue sullen

acht daegen inde put geseten hebben te watere ende te broode

,

soo salmen die van buiten sijn beuelen weder naer huis te

treckene , ende geuen hem een hemdeken mede , ofte datse meest

van doene hebben , mits condicien , werden sij anderwerf geapre-

hendeerl , datse den Heere ouergeleuert sullen werden , ende

ghegeesselt ende gebannen.

(i) Die jaerwedde , als men ziet, was nog niet bepaeld. — (2) Over-

laden , overlast. -- (3) Pul, — gevangenis. In den put doen is eigenlyk

in den stok leggen.
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ij. Item , sijn sij van hier binnen , ende hebben sij vaeder ofte

moeder, men salse weder bij haer ouders doen beschicken , datse

die anveerden ende een ambacht doen leeren. Hebben die

ouders die macht niet, soo sal de camer hemlieden de proeue

vanden ambachtz kinderen gheuen ende assistencie doen.

iij. Item , hebben sij gheen vaeder noch moeder, soo sal mense

int jongers huis onderhouden als gheabandoneerde ende verlaeten

jongers.

iiij. Item, soo wanneer eenen jongen int huis bij sijnen meester

bestoet es den tijt van twee ofte drie jaercn, dien tijt sal hij

hem moeten vuldoen op de voorwaerde als metten meester

gecondicioneert es.

V. Item , den tijt van twee ofte drie jaeren omme sijnde , die

den jongen den meester ghehouden was te dienen, indien de

regeerders hem beuinden groot ende discreet genouch te sijne

om voorts sijn cost te gaen winnen , sullen die jongen vrij

uijt laeten gaen ende beuelense den Heere , datse neersticheijt

doen om hem broot te winnen , ende mans van heere te werdene

;

want de gracie ander jongers oock moeten ghejungt werden (1).

vj. Item, beuinden de regeerders vanden huise, dat sommighe

jongers te clein sijn om hem seluen te regieren , soo sullen

die regeerders vanden seluen huise de selue jongers besteden

bij ghelijcke meesters van ambachte buiten huise , datse moegen

winnen cost, cleeren ende een clein salaris te hebben, ten eijnde

vanden jaere aldaer bestoet.

vij. Item, ofte die voorscreuen bestede jongers wech liepen,

ofte datter de goede lieden ouer claegden , daerse mede woenen

,

ende gheen huis en coste daermede ghehouden , soo salmen

alsulcken jongers weder int huis doen commeu, ende metten

block (2) sijn ambacht doen doen , ten profijte vanden huise.

viij. Item , inschelycx de jongers die lijbere gelaeten sijn

,

beuintmen datse weder gaen bedelen ofte leech gaen , soo salmen

sulcken jongers weder doen aprehenderen ende int huis metten

'
'

i

(1) Gejond of gegund. — (2) Met den blok aen het been.

DEEL IV. 76



602 BYLAGEN.

-\

block ant been doen wercken , ten profijte vanden jongers-

huise (i).

N. 4. — Memorie overgegeven by de huysvroutoe van frer"

Guillam tKint oen de huysvrouwe van frere van Horen,
betrekkelyk de drie Wees- en twee Godshuizen, i612
(Bladz. 250) (2).

In den eersten soo raoetmen geven int vondelinghen huijs,

dulhuijs, meijskens huijs, knechtens huijs ende vrouwkens huijs

soeten melck ende witten broot, dVelck besorgen ende beschicken

moet de buijsvrouwe vanden jonexsten Couwenberch (5) ende

woort bijde twee nieuwe aengecoraen Meesters betaelt.

Ende om dit wel te doene soo vraechtmen den nomber vande
persoonen inde huijsen , ende men seijndt voor elek hooft eenen
pot melckx , daer toe soo veel witten broot als u goet duncki

,

soo om genoech te sijn, ende dan seijntmen in elek huijs wat
melckx meer voor den gaenden man.

Item
, men geeft de vaerkens ende moerkens in alle vijflf de

huijsen voor haren willecom vijftien siuijvers, de meijssens

vj stuijvers, ende de meijskens in het knechtens huijs vij sluijvers,

den cappelaen eenen gulden, den blinden int vondelinghen huijs

X stuijvers, Adriaen den cnaep x sluijvers, sijne buijsvrouwe
iij stuijvers, uwen knaep xviij sluijvers, ende dandere cnaepen
als Adriaen en sijn vrouwe.

Item, op den nieuwen jaers dach doetmen soo veel coecken
backen als daer kinderen inde vijff huijsen sijn , ie weten elek
eenen coeck van eenen stuijver, vaerkens, moerkens ende

(1) Dit is al wat er van dit oorspronkelyke reglement te onzer kennis
is gekomen, het schynt slechts een eerste ontwerp te zyn geweest

(2) Alhoewel deze stukken in het begin der XVII.* eeuw werden
opgesteld, hebben wy gemeend dat zy hier moeten geplaetsl worden,
daer zy tot herinnering aen de vroeger bestaende gebruiken dienen.

(3) Men ziel dat dit woord hier gebezigd wordt voor Armmeester;
waerschynlyk de gemeene benaming, omdat er vele armen in de
straet van dien naem woonden.
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meijskens dobbel; elek geefter sijnen knaep seslien, oft geit, soei

v gelieft. Adriaen en sijn buijsvrouwe dobbel.

Item, op derthien dach (1) soo besorcht de buijsvrouwe vanden

jongen Couwenberch huspot van rundt vleesch in alle de vijff

huijsen , voor elek kindt een half pont vleesch; dan in het vonde-

linghen huijs wat min, om dat de kinderen cleijn sijn, en in het

dulhuijs wal meer, om dat de persoonen groot ende sterck sijn;

daer toe peen en twee oneen peper in elek huijs : ende dal moet

sij selver betalen.

Item, de nieuwe Meesters geven oock haren willecom inde

^ijcken, iegelijk naer sijn goet duncken , twee stuijvers ofl eenen

slooter; ende van gelijcken sijnen adieu aen elek huijsgesin, als

hij sijne eersten ende lesten visitatie doet.

Item , op den willen donderdach geeftmen inde voors. v huijsen

,

om te soppen, mede ende elek eenen coeck; ende woort betaelt

bij de vier dienende Meesters.

Item , op den tweeden paesdach soo geeft men de kinderen vande

vier huijsen elek twee paescheijeren, vaerkens ende moerkens, meijs-

sens dobbel, Adriaen en de knapen oock. Dit moelmen thuijs (2).

Ende alle igene voorschreve is, belaellmen wi sijn eijgen

borse, sonder cosl ofl last vanden armen.

MisceUanea Aniverpiana , Tom. XIII, uil

de Bibliotheek van Verdussen.

N. 5. — Memorie voor frere Peeter van Home, aengaende het

Godtshuys van den Blauwenbroeders , in 1612 (Zie ons

11.^ Deel, bladz. 230 en volgende).

Item , men betaelt alle weken aen ihien proveniers aen elek acht

stuijvers ter weken, waer onder sijn dry proveniers, namelijckeu :

Pauwels de Bock,

Henric Amerincx,

Aert de Bruyn.

(i) HH. Driekoningendag. — (2) Hier schynt iets te ontbreken.

fi
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Dese dry persoonen , overmidts hunue inipoteiilicheijt , die gheeit

men aen elck vijff sluijvers ter weken meer.

Ende aen de meeslersse gheeflmen iwintich sluijvers ter weken
voor potlagie geit. Dwelck de meestersse compt halen alle veerihien

daghen
, sijnde voor de veerthien dagen tsaraen eiff guldens ende

ihien stuijvers. — Waeraff de jerste reijse te betaelen sal weseii

opden xjx.° dach January, anno 1617.

Item, men betaelt noch aende meestersse, alle dry maenden Toor

boter geit vier gulden ende thien sluijvers.

Item, men betaelt aende meestersse voor haren loon tsiaers

xxxij gulden; ende voor het meesterschap vier guldens. Noch een
halflf pont wasch aende selve te Lichtmisse.

Item
, leghen den vasten een veertel erweten. Twee stoopen

smout.

Item, inden somer moetmen hun versien van :

1400 eycken mulsaert,

1500 halfhout.

Item, aen elck manneken een halff sister krieken oft colcn,

ende aen de meestersse twee sacken.

Item , aende meestersse alle maenden elff pont zeepe.

Miscellanea Antverpiana , uil de Biblio-

theek van Verdussen, Tom. XIU.

N. 6. — Memorie voor frere Peeter van Home, aengaende
het Godlshuys van de Infirmeryey in 1612 (Bladz. 241).

Alle weken , des saierdaechs moelmen leveren int selve Godls-

huys aen seslhien vrouwkens, elck een roggeubrool van ses ponden,

ende een wiitenbrool van twee ponden; daeraiT de jerste leveringhe

sal wesen opden xxj.° dach January, anno 1617.

Daer toe moeten syn . . . . 35 veerlelen rogghe

ende 16 l/i veerlelen terwe.

Item , men betaelt alle weken aen elck vrouwken in gelde ses

stuyvers
, ende aen Margriet vanden Werve daer en boven noch

ses stuyvers ter weken , dwelck de meestersse tuwen huyse alle
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veerthien daghen compt halen : is tsamen alle veerthien daghen

thien guldens ende vier stuyvers. — De jerste belalinghe sal

geschieden opden xjx.° dach van January, anno 1617.

Item, inden somer versietmen elck vrouken van :

100 eycken mulsaert,

100 halff hout.

Een sister colen oft de helft cricken ende colen.

Item, men betaelt aende meeslersse eens voor erweten, acht

guldens.

Item , voor meede ende wegghen inde goede weke, twee guldens.

Item , voor het meeslerschap ende coslerschappe , tsamen

tweleff guldens.

Miscellanea Antverpiana ^ uit de Biblio-

^ theek van Verdussen, Tom. XIII.

N. 7. — Memorie vande maeltyt voor de Meesters der

Godshuizen y gemaekt in 1612 (Bladz, 250).

Op den verloren maendach geeflmen een maeltyt, daerl de

Meesiers belieft, waerloe genoodt woorden alle de oude Meesiers

van eedt , ende onder Meesters ende pastoors vande prochie

kercken; voorts diet de Meesiers belieft.

Op aldersielen dach dan geeflmen oock een maeltyt , waer toe

geroepen worden alle de oude Meesters , de onder Meesters , som-

mige pasloirs ende de Merckgrave ofl Schoulei naer ouder coustume.

Op Sinle Barberen dach , soo geeflmen oock een maeltyt , daer

toe geroepen worden alle de oude Meesters ende onder Meesters

,

sommige vande Magislraet ,
geeslelycke ende weerlycke, advocaten,

procureurs, notarissen , doctoren , churgynen ende andere die de

camer vanden Armen dienen ; weicke maeltyt moet besorchl

worden vanden twee jongslen Meesters, ende moeten half betaelt

worden sonder last vanden armen.

Item, alsmen hout de wivaerl van eenighen gestorven ael-

moesseniers oft haerder huysvrouwe, oft wedewe, soo doet den

jongslen Meester vanden Couwenberch gereel maken een maeltyt
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daert hem belieft, oft ter plaelsen daeri den eerfgenamen belieft;

waertoe worden geroepen alle de oude Meesters ende andere diel

de vrinden belieft; ende ofl het gebeurde dat het by den eerfge-
namen niet betaelt en woorde, soo moetent de twee jongste
Meesters half en halfif betalen , 'tgene te kort compt. Daer by moet
oock altyt ten minsten syn den Cappelaen oft eenigen geestelycken

persoon.

Dit voorschreven hebben wy altesamen soo gedaen, midts ons
sulckx is geleert ende voor gewesen.

Miscellanea Antverpiana , uit de Biblio-

theek van Verdussen, Tom. XIII.

N. 8. — Statistiek van het Vondelingshuis (Bladz. 245).

Al de kinderen
, welke in het Vondelingshuis van Antwerpen

worden opgenomen , behooren niet tot de stad : velen worden van
buiten herwaerts gebragt. Daerom ook heeft de Gemeentewet
van 1834 bepaeld, dat de onderhoudskosten (welke hier op 50 frs.

per kind en per jaer zyn geraemd) door de Stad en de provincie
zouden worden gedragen , en dat het Ryk daerenboven subsidién
zoude toeleggen. Een groot gedeelte der vondelingen wordt buiten
de stad besteed. De getallen in de nota op bladz. 245 aengeleekent,
zyn slechts degene der aenwezige kinderen in het gesticht.

In 1821 beliep het gansche getal der aenwezige vondelinge
1771, en dat der verlatelingen 406 , makende een totael van 2176
kinderen, welker onderhoud meer dan 175,000 franken bedroeg.
Doch op l.» July 1836 was dit getal reeds op 531 vondelingen
en 405 verlatelingen verminderd, te samen 934, waervan de
onderhoudskosten omtrent 45,000 franken bedroegen (1). De
latere vermindering blykt uil de volgende tabel.

(1) Rapport tur VadministraHon et la sitvatian des affaires de la
commune (TJnvers, présenté au Conseil Communal dans sa séance
publique du 7 Janvier 1837 , pag. 38. Uit die jaerlyksche verslagen
hebben wy, te beginnnen met de vroegste uitgave derzelve, ook de
getallen der aenwezige kinderen in on/.e label aengeleekend.
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OPGENOMEN KINDEREN IN DEN LOOP ONDERHOUDENE KINDEREN

VAN IEDER JAER.

IN HET GEHEEL OP

1.° JANCARY VAN IEDER JAER.

Jaren. Vondeliog." VerUtelioj;." Totalen. Vondeliog." Verlateliog.n Totalen.

1830 36 50 86 ^^m

1831 46 77 123 —

_

—

•

«MüW

1832 41 78 119 — _• ^HM»

1833 79 45 124 — —

_

«^1

1834 59 63 122 — ^_ «^

1835 65 39 104 — •mmm. ^_^

1836 73 54 127 —

.

—»»

1837 71 58 129 528 420 948
1838 64 50 114 534 420 954
1839 68 44 112 530 425 955
1840 52 53 105 482 404 886
1841 60 46 106 468 416 884
1842 62 43 105 466 392 858
1843 43 51 94 461 383 844
1844 43 24 67 420 373 793
1845 53 41 94 428 357 785
1846 46 26 72 431 313 744

1847 57 31 88 459 280 739

'M

;i

Onder de vondelingen worden alleen verstaen , de kinderen die

in de schuif of door onbekende ouders op de slraet te vondeling
zyn gelegd. De verlatelingen zyn degene die van bekende ouders
zyn verlaten of te vondeling gelegd , of van ouders die in de
gevangenis of in het tuchthuis zitten; in het algemeen onwettige
en weeskinderen.

>

•

\"/ II'
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TOESTAND VAN ANTWERPEN IN MAERT 1567.

I

N. 1. — Nota over den toestand van Antwerpen ^ 1567.

Les moyens de remédier k Anvers.

Premièrement , Reqiiestes soit presentée au Roy de la part des

Ecclésiastiques et Catholiques d'Anvers, d'avoir en leur soulde,

pour leur assistence et sauvegarde , 800 hommes arquebusiers.

La responce darege (1).

Les aultres demandront aussy Ie mesmes nombre pour leur

asseurance.

Réplicque.

Il n'est pas besoing , par ce que on n'a rien attente contre eux

,

mais bien eux contre les Catholicques, en signe de quoy les Cloistres

et Eglises se tienent serrez et ne peuveut maintenir Texerciee de

leur Religion que en craincte , mesmes les empeschent de sonner

cloches en sorte quelconque.

Secondement, on pourra mestre gens en Anvers en la maniere

du cheval de Troye , par les navires et basteaulx , desguissez en

diverses sortes par chariots
,
par les Nyennartz , et aussy les loger

par les maisons de Catholiques petit a petit , aussi des armes aux

basteaulx; pourquoy faire seroit bon avoir inteligence avecq les

deux Bourgmestres.

(I) Du Roi, van wege den Koning. Zoo gist het de Heer Groen van

Prinierer; maer de meening van den Heer Schuliz Jacobi, welke er

d. o. reg.^, dat is : La responce de (son) AUesse Regente onder verstael

,

schynt ons veel aennemelyker.
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Responce.

Si cela estoit décelé, ce seroit pour tout saccager.

Tiercement, fauldroit tenir saisie la porie de St. George, ou
s'il est possible touies, pour faire passer les gens.

Quarlement, vittement que les nalions Catholiques ailleni au
Magistrat, disant que ils ont jusques a présent expérimenté
comment tous leurs moyens, desquels il ont usé pour la tran-

quillité de la républicque, n'ont de rien servy
, par quoy deman-

dent pour leur asseurance que Ie Magistrat face requeste a Son
Al." que elle y envoye quelque trouppe de gens d'armes, ou que
elle y viene avecq sa garde, ou aultrement que ilz proiesteront

devant Ie Magistrat que ilz demanderont a Son Al." ung aultre

lieu oü ils se puissent reiirer pour servir a Dieu en paix et assurance
de leurs vye et biens, et se relireronl tous dedens huict jours.

Sera bon pour remédier aux troubles d 'Anvers avoir les rolles de
chacunne cousisloires , lant de Calvinistes que de Martinistes,

dedens lequels sont escrips les articles et capitulations et conven-
tions avecque Ie Prince d'Orange , desoubs lesquels articles ils ont

tous signés de leur propre main et signent journellement en une
petite chambrettre a Tentrée de leurs Temple.

Les Anabaptistes preschent en la Camerstrate prés du Schutters

put, prés la maison d'ung brasseur.

N. 2. — Lystder verdachten te Antwerpen, 1567 (Bladz. 398).

Les catholicques d*Anvers.

Premièrement Ie Magistrat.

Les gens Ecclésiastiques.

Mons.' de Hochstraten , sa femme
et sa soeur.

Les deulx Burgumestres, assavoir

:

Mons. de Berchem et M.' Jacob

vander Heyden.

Le Marggrave Jan d'lmmerselle.

Laman (1) Govaerl Sterck.

Monsr. Schonhove et son beau-GIs.

Lancelot van Ussele et son fils

dubiu (2).

Schuerman.

I Vander Merre.

(1) De Ambtraan. — (2) Van ürsele, Dubieux — iwyfelachiig.

DEEL IV. 77

fi



6f« BYLAGEN.

Getthen (1).

Le frère du Bourgme. Berchem.

Jan de Pape (2^.

Les GreflQers sont doubteux.

Les Secrétaires sont tous bons,

excepté ung qui est fiis de Gran-

pheus (3), nommé Alexander.

Asselier.

Moye.

M. Jan van Halle.

Les chiefe des eonsistoires.

Betz (4), advocatz de Malines, est

pensionaire des geulz et a faict

de mal beaucop.

Marcus Peres.

Cornelis van Bombergues.

Henderick vander Mere.

Charles van Bombergues.

Les Predicants calwinistes.

Mr. Taphin (5) de Tournay, au

temple rond.

Mr. CharlfS au Rond.

M. Isenbrandt (6) en flaman, in de

MoHens pan.

M. Piere, envoy par le Palatin.

M. George en ia nouvelle ville , au

Marché de blé et fuent (7) en

ce lieu ia Cène.

Petrus Bogainus (8) , apostat Car-

mélite.

Les Gaeas qnl fovorisent anx sectalres de la irille d'Anvers.

Le Prince d'Orange.

Lodewicli son frère.

Bréderode.

Culemburg (0).

Le Conté van dem Bergh (10).

Le Conté Palatin.

Les enfans de Wimbres.

1 L'Amirall (H).

(i) Waerschynlyk Hendrik van Etten, die in 4568 als Binnen-Burge-
meester voorkomt. — (2) Schepen en opperste Founer, gelyk hy den
48.» November 4567 wordt genoemd , by gelegenheid dat het duitsche
krygsvolk van Lodron hun teerkost met geweld uit zyn huis haelde
{Antw. Chron., bladz. 455). — (3) Cornelis Grapheus, zyn zoon
Alexander is als geleerde en Stadsekretaris bekend. — (4) Jean
of Johan Betz, vertrouwde van Oranje en Lodewyk van Nassau. —
(3) Jean Taffin. Zie bladz. 338. — (6) Ysbrand Baick of Trabius (Zie
bladz. 354) Mollens pan is de Mollekensraem. — (7) Font. — (8) Gewis
schryfiFout voor Petrus Dathenüs. Deze was althans monik geweest te
Poperinge. — (9) Floris van Palundt, Grave van Kuilenburg. —
(10) Oranjes onstandvastige schoonbroeder Willem van den Berg,
overleden 4586. ~ (14) Gaspar de Coligny , Heere de Chatillon, Admi-
rael van Frankryk, bloedverwant van OraDje.
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Toison d'or, Hammes (1).

Le Seignr. de Toulouse (2).

Les Cardos \

De Lammol (3) , frères.

Burguens '

Les deux barons de Flessy , Bour-

goignons.

De Viliers (4).

D'Andelot (5).

De BonnevaL

Longastre.

Cite.

Backerselle (6).

Coqz (7), gentilzhomme d'Egmont,

que sliefdal (8) sont gaigné è

l'hérésie.

Et entre les Martiiilstes da eonslstolre.

Gilis vander Bannere(12), vendeur

de raisuis (13), prés la prison.

Hendrick Banelen broucke (9).

Thomas van Gbiert (40).

Geret Cocq (11).

(4) Nicolas de Hames. — (2) Jan van Marnix , Heer van Tholouse

,

Aldegondes broeder, was reeds den 13.° Maert by Austruweel omge-
komen, men had daer waerschynlyk nog geen zeker berigt van. —
(3) Misschien dezelfde die in het Jntw. Chron. wordt bedoeld, als

daer onder de ingedaegde « Vassalen des Conincx ende smalle jonc-
kers » ook zekere « Myn Heer van Limmel, Capileyn der Vossenslaerten »

staet genoemd. — (4) Jan van Montigny, Heer van Villiers, yverig

voorstander der Hervormingsgezinden. Hy werd den 25.° April 4568
in een gevecht by Daalhem gevangen genomen , naer Brussel gevoerd

,

en den 2.° Juny, by vonnis van Alva en den Bloedraed, onihalsd. -—

(5) Pierre d'Andelot, een Bourgondiër. Hy stierf, door Alva en den
Bloedraed veroordeeld, den 1° Juny, le Brussel, met nog 46 andere
Edelen, op een schavot. — (6) Jan van Casembrooi, Heer van Backerseel
(Zie bladz. 440). — (7) Tenzelfden dage als Jan van Montigny onthalsd.
— (8) Ses Leefdael, Lefdalius, aulicus Egmontii, Strada, I, 206. —
(9) Zonder twyfel schryffout voor van den Broucke. Hy werd den
24.» February 1568 met anderen gedaegd, om binnen drie weken zich

le Brussel te komen verantwoorden op verbeurte van lyf en goed
(yéntw. Chron., bladz. 457). — (40) Thomas van Geert of van den
Gheere, medeonderteekenaer van het verdrag van 2.° September, en
hel aenbod van 27." October 4566. Hy werd den 21.» February 4568
met zyne vrouw, Tanneke Lyon, ingedaegd {Antw. Chron., bladz. 157).

— (41) Geeraerd Koek. Hy week naer Frankfort, waer in 1570 Oranje
nog in zyn schuldeboek stond (Groen van Prinsierer, Arch., III, p. 384).

— (42) Gillis van der Banderyen. Thuanus noemt hem Bender. —
(43) Schryffout voor Raisins.



i

ï

I

1

'

I

612 BYLAGEN.

PredleMis Sfartiiilfltes.

HermaDnus(]} Hamelmannus , li-

centialus, ist gelogirl in denTri-

ser in die Corte Nyaestrate (2).

JoacbiiDme(3), ist gelogiert tot Jan

de Mere, in 't hus vann S. Ber-

nhart.

lllyricus (4), in die Vengstraie (ö)

lot Gerart Cocq.

Cyriacus Spangenbergh, lol Hiero-

niraus Guems.

Ulspaigre (6) docteur sur Henry

van Broucke.

lies noms d<ïs ealvinistes.

Jan Ambroise de Sardes (7), Ie

premier et gaige.

Marcus Perez, Spaignoljuifderace.

Fernando de Benny (8), Spaignol ,

juif de race.

Cornelus van Bomberge»fiIz Daniel.

Jan GaHlier de Gambray, berlo

des deux Seignr. de Thoulouze.

Denis Ie M.« h lange sur Ie Marché.

Adam et Jacques Ie Maistre, frères,

tous deux de Tournay, marcbans

de lanir (9). ^

Gilles Hofman et Henry Hofman

,

frères, et les serviteurs de leur

bouliques (10).

Piere Perdins compaignon el Gilis

Hofman, et les servit." Guil-

laume Luse et Tautre Joannes.

Henrick vander Mere, fils de celluy

qui a donné 200 L, de groz pour

faire Ia maison des Orphelins du

Gonsistoire.

Guillaume Rubic de Armantiere.

(i) Schryver van het (Meithurgisch Chronicon, Oldenb. 1599, in fol.

— (2) Korte Nieuwstraet. — (3) Joachim Hartraann. — (4) Matlhias
Flacius lllyricus. Maer Flacius kan rooeijelyk meer te Antwerpen
geweest zyn , daer hy vóór bet oproer naer Frankfort a. M. was
vertrokken

, om zyn huisgezin aflehalen , en ondertusschen vernam dat
de evangelische predikers veijaegd waren. — (3) Venne- of Venusslrael.
— (6) Ulsperger. — (7) Gewis Ambrosius de Gbardis, in het Antw.
Chron. onder de ingedaegden van l.» Maerl 1568 geleld. — (8) De
Berny. In hei Antw. Chron. heet hy « Ferdinando Bernais, een machtich
coopman. » Hy werd den 21. •» February 1568 met zyne vrouw, Anna de
Golon, ingedaegd {Antw. Chron.. bladz. 156, 157). — (9) Lanières
(chiffons, lambeaux) Gr. v. Pr. — (10) Zie bladz. 479. Hy was Aelmoe-
zenier in 1559 en overleed in 1581. Met ledige handen had hy zynen
handel begonnen , en werd door zyne werkzaemheid zoo ryk, dat hy
zeven tonnen gouds naliet. In zyn testament gaf hy een blyk van
opregte menschlievendheid, vry van allen partygeest, latende den armen
der Roomsch Galholyken 25,000 dukaten , en eene gelyke som aen
dengenen der gereformeerde gemeente (Joh. Lehnemann, Historische
Nachricht von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Antorff, bl. 108).
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Guillaume et Jan van Santfort, qui

se tiennent tousjours du Con-

sistorie.

Jan van Hoch.

En la rae

ArnoltPels(2),marchantderubans,

avecq tous ses enfans qui sont

15 OU 16, desquels enfans unne

fille al espousé Anlhoine Lem-
pereur, demourant alors chefde

Ia sédition de Lyre, que avoyt

entreprins mestre 200 chevaulx

de guerre en Lyre de Ia part

des commissaires Calvinistes

comme on dict.

Somma toute la rue de Tournay

est infectée, excepté seullement

FranQois van Brusingen , Ie

beau -fils de Pierre Franck et

deux OU trois autres.

Jan de Carope et ses enfans et

son beau-fils.

Hans Smits belontiers el Saltuver,

Jan de beaux lieu , espieciers sur

Ie marché, prés de la Chandelle.

Sebastien van Utrecht.

Van der Nol (1), quy prétendoit

de estre Marggrave. ^

de Tournay.

mauvais gar^on, frère de M.«

Piere van Ihele, lequel at es-

pousé une femme de Tournay,

marchanl de camelot.

Pasquier Fleurquin (3) , changeur

d'argent.

Charie de I'EscIuse et son frère

et tous ses gens.

Facteur de Jan de Has è Lille.

Henrick vanOnce(4), beau-père.

Heclor de Lhove , beau-fils , et

tous ses enfans.

Heclor Ie Moine.

^ Lucas (5) et Jan Halie (6), tous deux

frères , des Tournay , furenl

principaulx saccageurs des Egli-

ses et vindrent jusques a Malines

de vilage en vilage.

(1) Jaspar van der Noot, Ridder, Heer van Cario; op Paschen 1567
om de godsdienst uit Antwerpen geweken ; ingedaegd den 21." February
1568; gesneuveld by eene pooging tol ontzet van Haarlem {Antw.
Chron., bl. 156; Te Water, Verhond der Edelen, m.eDeel, bl. 169, 170).— (2) In 1544 Aelmoezenier. — (3) Den 21." February 1568, met zyne
vrouw, Isabeau Jans dochter, ingedaegd {Antw. Chron., bladz. 156).— (4) Hendrik van Oneen, in 1563, tol Aelmoezenier gekozen. —
(5) Lucas Harly, den 21.'» February 1368, met zyne vrouw ingedaegd

,

op verbeurte van lyf en goed. Later in handen gevallen, werd hy den
21.° April 1575 op de Meerbrug onthalsd en zyn lyk in kwartieren
ter poorten uitgehangen [Antw. Chron., bladz. 156). — (6) Jan Harly,
met zyne vrouw, Susanna van Blancklaer, lenzelfden dage als zyn
broeder Lucas ingedaegd {Antw. Chron., bladz. 156).
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iacques Gillon d'Arinantier, quy a

esté prisonnier k Bruxelle.

Jacques Hofnagle (I).

Becanus Medicin (2) , coasin des

Bombergs , et esl du consistoire

et prie de tous, ayant espousé la

fille de Jacques des Gordes,

lequel a demouré è Termonde,

oü il a faict beaucoup de mal,

comme a faict Anthoine Lem-
pereur h Lyre.

Christofle Palatin (3), imprimeur.

On doubte aussi de Sylvius (4), im-

primeur du Roy.

Jacques Peltz sur Ie Marché des

chevaulx et son beau-père, je

pense qu'il sont Marlinistes (5).

Bommier de Bruxelle.

La Maison de Hu bert de Uot.

Parlie de la Maison de Formen-

traux les Castellans.

Les Gouvers.

Les Dupont.

Les Delvos.

Les du Boguel.

Les Desburquois.

Les enfans de Fran^ois Fasse.

Les de Lobles.

Les Malapas de Valanciene.

Nicolas Guilliers Ketele, Anthoine

frère, Jan Lernan , son comp."

tous deux de Bruges.

Arian Taques (6), beau -fils de Jan

Lernont de Bruges.

Rubert van Asten (7).

Piere Arnout (8), son beau-flix,

riches (9).

Jan Damman.

Piere Moscheron (10) enterré è la

Huguenotte. TafiBn ül Ie sermon,

tous les enfans sont Galvinistes.

(i) Jacques Hoefnagel, in 1561 , tot Aelmoezenier gekozen. — (2) Jo-
hannes Goropius, in 1518, te Hilvarenbeek geboren, overleden te

Maestricht in 1572, schryver der Origines Antverpianac. — (3) Plantin.
Het is vreemd , dezen onder de Calvinisten genoemd te vinden. —
(4) Willem Sylvius, hy werd dan ook werkelyk in den nacht van
2.» op 3.° Maert 1568 van Hofswege door de Roó Roede opgeligt en
gevangen genomen {Antw. Chron., bladz. 158). — (5) Hy wordt later
(bladz. 617) dan ook nog eens onder de Martinisten genoemd. Zyn
schoonvader heetdaer De Bes. — (6) Adriaen Taquet, in 1565, Kapel-
meester van O. L. Vrouwekapel , in de Hoofdkerk. — (7) Robert van
Hasten, in 1553, Kapelmeester van O. L Vrouwekapél. — (8) Pieler
Arnouis, in 1566, Kapelmeester van gemelde kapelle. — (9) Belangryke
aenteekening op eene vogelvryverklaring. Het ging toen als ten tyde
van Tacilus : opes pro cnmine, schat voor schuld (Groen van Prinsterer).

— (10) Denkelyk Moucheron. Hy schynt naer Emden uitgeweken.
Trouwens, de bekende nederlandsche kunstschilder Frederik Mou-
cheron, vader des schilders. Is. M., werd daer ter plaelse in 1633 geboren
(A. Houbraken, Schouburgh d. nederl. schilders, 1.» Deel, bladz. 327).
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Jan du Bois, viel homme, el son

beau-filx, nomé Gile, qui fut

clerq du mestre des postes.

Thomas Lermite, eschevin de

Huckny, ayant oflfice en la

maison de la ville, se maria ia

la Calviniste publicquement

depuis ung mois.

M. Jan Rubens (1), eschevin de leur

lamps.

Les enfans de Pruns, fort riches

sup la Lombarde Veste, mais

on ne scait desquelz ilz sont,

de Calvin ou Martin.

La plupart des Fran^ois.

La plupart des Anglais.

Loys de Bois.

La plu grande partie des citoyens

des mesliers . qui ont esté cause

que de la première fois Madame
ne peult (2) mestre des gens

dedans la ville.

Gillis Sunssart, Juillier (3).

Jan Sellas en la Surieslrate (4).

Jan van Becke
, prés de la Coper-

slrate.

Adrian de la Barre, compaignon

de Jean de Beau lieu
, prés les

frères mineurs.

Jan Pelicourne.

Adrian , Jan , et Fran^ois Marot

,

Irois frères , l'ung est mon-
noyeur.

Le cousin de Jan van der Heyden

,

prés la maison de Jaspar Doux.

Gerart Bol, cousin de Frats.

Piere vander Gunst, homme fort

riche et misérable, sa richesse

est de 50.™ ducais.

Augustin de Movelle, Génevois.

Homberbie , marchant de drap de

soye en la Malereystrate.

Piere de Fneilles et sa Comp.« in

die Cammerstrate , riche.

Le cousin de Pauls van Duflfelt

,

prés du M.« des postes.

Egidio el Justo Piscatori et ses

frères de Andenarde (5).

Jan Daniel, Gaste (6) par le cousin

de Jan du Fours.

Jan dos Cordes op den Ufer.

Jan Bacquelier, idem.

H

(1) De vader van onzen beroemden schilder. Hy week met zyne
echtgenooie, Maria Pypelings, naer Keulen, waer onze schilder in

1577 werd geboren , doch van waer het huisgezin kort daerop naer
Antwerpen is teruggekeerd. Reeds hunne kinderen. Petrus Paulus,
Schilder, en Philippus , Doctor in de Regten en Sekrelaris onzer stad

,

verlieten het Proteslan lismus weder; en de nakomelingen des laetst-

genoemden leverde zelfs van 1721-1736, in Gerardus Rubens eenen Abt
aen de Abtdy van S. Bernaerds. — (2) Ne put. — (3) Juwelier. —
(4) Zirickstraet. — (3) Audenarde. — (6) Gaté, corrompu, infecté
d'hérésie. Hy werd met zyne vrouw ingedaegd den 1." Maert 1568
{Antw. Chron., bladz. 157).
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Jan de Gol, Aiexander de Grot.

Piere Hausman.

Jan Cachopen et Jacques Brandel

,

prés de la bourcbe des Anglois.

Jacques Fasse.

Jan Buret.

Frangois Bisschop (1).

Daniel van Geile.

Charles de la Rue.

Quintin de Boire.

Jan Montroy (2).

Thomas van Ninoug.

Piere Dabelan.

Quintin Courier.

Baslian van Du fielt.

Anthoine et Jan Mourinans.

I Jan Ie Gran (3).
Antboine de Inprnn.

Les IHartinistes.

Le Prince, sa femme et Lodowick 1 Mons.' de Stralle (4).

son frère.
| Mens.»" de Rouconcx (5).

(1) Met zyne vrouw, Gilette Camby, den 21.nFebruary 1568 ingedaegd
(Jntw. Chron., bladz. 156). — (2) Jean de Montres, met Tanneken
de Ninegrave, van Brugge, zyne vrouw, ten zelfden dage ingedaegd
{^ntw. Chron., bladz. 157). — (3) Jean le Grand, van Armenliers;
of Jean Ie Grain, van Atrecht? De eerste werd den 8."» July 1569 te

Antwerpen om den geloove verbrand , hebbende den mond met de
tongschroef gebreideld (Brandt, I . bladz. 499, Martel.-B. op 1569). De
laetste bad zich le Antwerpen byzonder beyverd in het herbergen
van herwaerts vluglende geloofsgenooten , en werd den 28.° Juny
1568 te Brussel onthoofd (Brandt, I, bladz. 490, Martel.-B, op 1568).
De laetste schynt hier het meest in aenmerking te komen. — (4) De
Burgemeester Antheunis van Stralen (zie bladz. 439). Over zyne veroor-
deeling kwam in het licht : Corte vermaninghe oen alle Christenen
opt vonnisse oft advis. met grooter wreetheit te wercke gestelt teghen
Heer A. van Straelen , Anno 1569. Vermoedelyk was Hans Baert er de
schryver van. — (5) Nicolaus Rockox, in 1555, 56, 57, 60, 62 en 63
Burgemeester. Na Alva's vertrek (1573) keerde hy herwaerts terug,
en bekleedde in 1574, 75 en 77 wederom zyne vroegere waerdigheid.
Hy was gehuwd met Anna Perez , denkelyk eene dochter van Marcus
Perez

, te voren genoemd , Van Dyck , Rubens en van Heemsen hebben
op hun paneel het beeld des Burgemeesters , de beide laetsten ook dat
zyner vrouw, bewaerd. De door van Heemsen geschilderde portretten
komen voor op het epitaphium der familie in S. Jacobskerk. De beide
stukken van Rubens hangen in het Museum. Dat van van Dyck , thans
geplaetst in het Maegdenhuis, hing, vóór deszelfs verwydering naer
Frankryk

, in 1794, in de Kamer van den H. Geest in O. L. Fronwekerk.
En hoe het daer gekomen zy ? — Ik gis uit de kapel der Karmelielea
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Plasiears de Ia loy.

Touteles Grefiiers gaster (1) qnand

aux clercqs , desquels les prin-

cipaulx sont Lambertus et Piere

Barckere.

Le pensionnaire Weselbecke (2).

1/autre est doubteulx.

Les secrélairis Grapheus (3).

Hipolite Greffier (4).

lies consistoires des Martlnistiss.

Henrick van den Broucke.

Thomas van Ghiert.

Gheret Cocq, Colonnois, vendeur

de roisin, prés la prison.

Charle Cocquel (5) et son beau-fils,

et nommés Maternus Schoof,

et tous ses beaux-fils et enfans.

Hans Ort (6).

iacob Welfart (7) el ses enfans

,

sont grandement suspect.

De Bes sur le cuinentiére (8).

Jacques Peltz, son beau-fils.

Jan de Ia Faille (9) et ses enfans.

Tous les Allemans en grand

nombre.

of Lievevrouwebroeders, van welke de Lutherschen, tusschen 1578 en
1585, mede als kerk hebben gebruik gemaekt, en waer hel beeld van
den Burgemeester, die lot de Gemeente behoorde, misschien in de
Consistoriekamer, zoo niet in de kerk zelve, zal hebben gehangen (zie

Leydsman der vreemdelingen , of belangryke tweevoudige beschryving
der stad Antwerpen (1823), bladz. 102, 122, 136).

(1) GSlés. — (2) Jacob van Wesembeeck (zie bladz. 337). Hy werd
21.» February 1568 ingedaegd In den uitersten nood hield hy nog
briefwisseling met Oranje, die hem hoogschatte, en in 1572 lot

kommissaris over het krygsvolk aenslelde {Antw. Chron., hh. 157). Er
bestaet van hem een allerbelangrykst geschrift : De Beschriivinge van
den Geschiedenissen in der Religien-saken toeghedragen in den Neder-
landen, D'Eerste Bocck , 1569. Dit geschrift van den man, die alles

met eigen oogen aenschouwde, hebben wy ter plaetse onzer onlusten
veel geraedpleegd. Doch wy hebben slechts de uitgave van Middelburgh.
1616, 4», te onzer beschikking gehad (zie daerover S. de Wind, BiftZ.

der Nederl. Gesch., I, bladz. 177 enz., 546, 547). Jammer dat dit eerste

boek met Aug. 1566 eindigt, en het tweede niet is verschenen, hoewel er
zelfs reeds een derde in handschrift aenwezig was. — (3) Aiexander
Grapheus, als vroeger, bladz. 610. — (4) De Sekretaris Joacbim Polites,

in 1369 overleden. (5) — Carel Cocqnel, in 1559 Aelmoezenier. —
(6) Hans van Oort, in 1558 Aelmoezenier. — (7) Gewis Jacob Wolfaeri,
die in 1546 Kapelmeester van O. L. Vrouwekapel, en in 1548 Aelmoe-
zenier was geweest. — (8) Cimelière. — (9) In 1562 Aelmoezenier.
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Tous les Oeslerlincx (1), desquels

plasieurs sont Galvinisles.

La tiercé parlie de Ia ville son el

Martinistes ei Confessionistes.

Bonaventure Bodeguer (2).

Les deulx Stuliincx (3).

Jan van Acbeleo.

Sebalt van Bondelier et son beau-

filz , frère du pensionnaire

»

susnommés Gilles.

Martin van Brulle.

Adrian Tacq.

Niclas van der Hon el son beau-

fils.

Jan Tacq.

Jan van Bree.

Le Marchant de drap de soye , sur

Ie coing de la nie des Cordeliers

en bas de Ia vielle bourse.

Jan de Braine, sucrier (4).

Ung sucrier prés la maison de la

Ville, portant longue barbe, est

du consisloire, et quasi tous les

sucriers.

Fran^ois van Alsl, prés du marché

au laict.

Jacques de Cavecante.

Jaspar cropassayeur des mon-
noyes (3).

M. Seger, medecin, el son beau-fils.

Christoffel Prun(6), receveur de la

fortification de la ville d'Anvers.

Ginerl Belar.

De Belar , maJtre d'escolle
, quy

fut docte en hebrieu.

Jan van den Hoogen, sucrier.

Daniel de Lomel el son frère,

especier.

Groen van Prinsterer, Archivea ou
correspondance inédite de la Maison
d^Orange-lVassau, i.« Série, Tom. Il,

pag. 32 et suiv. ; J. C. Schultz Jacobi

,

in het fiederlandsch Archief van ker-
kelyke geschiedenis, IV.«DeeI, blz. H3
en volg.

(!) Oosterlingen, de duitsche kooplieden van de Hanzesteden. —
(2) Bonaveniura Bodecher, in 1566 Kapelmeester van O. L. Vrouwe-
kapelle. — (3) Gewis Stuttelinck, welke naem onder de Kapelmeesters
van O. L. Vrouwekapel voorkomt. — (4) Jan de Bruine. — (3) Crop
essayeur. - (6) Christoffel Pruynen , in 1533 Kapelmeester van
O. L. Vrouwekapel èn Stadsrentmeester in 1558. Hy bouwde de slraet
die nog zynen naem draegt.

h

BYLAGEN. 619

BYLiGE H.

BISSCHOPPEN VAN ANTWERPEN.

Philippüs Nigri, bygenaerad de Campo ; hy was geboortig uit de

fransche stad Boulogne-sur-Mer , en leeraer in de beide reglen.

Eerst lid van den Groeten Raed van Mechelen (1520) ; daerna lid

van den Raed van State en van den geheimen Raed (1525) ;

Kanselier der Orde van het Gulden-Vlies (1551). Hy was achter-

volgens geweest Proost van S. Salvalor te Harlebeke; en van

S. Pharaïldis te Gent; Kanonik van de calhedrale kerken van

Luik en Kameryk; Aertsdiaken van Braband; Deken van S. Gudula

te Brussel en van S. Ruraoldus te Mechelen. Hy werd in 1559

lot eersten Bisschop van Antwerpen benoemd; maer overleed den
4.» January 1502 (1563), eer dat hy gemyterd was; waerom hy

onder de Bisschoppen van Antwerpen niet geteld wordt; hy werd

begraven te Brussel , in S. Gudulakerk , achter den predikstoel.

Franciscüs de Campo of van den Velde, ook genaemd Franciscüs

SoNNiüs, om dat hy geboortig was uil het dorp Son, in de brabaud-

sche Kempen. In 1527, toen byte Leuven, in het Paus-kollegie

,

de geneeskunde en godsgeleerdheid bestudeerde, werd hy lot

Primus by de universiteit dier stad uitgeroepen. Eerst was hy

Pastor van Meerbeeck (Braband) ; daerna Pastor van S. Jacobs-

kerk le Leuven, en Kanonik van hel Kapittel van S. Peeterskerk^

I
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in dezelfde stad
, en vervolgens Rector Magnificus by de leuvensche

hoogeschool (1513). Hy nam een werkelyk deel aen de oprigting
van de nieuwe nederlandscbe bisdommen , en was Kanonik der
kerk van Utrecht, als by in 1562 benoemd werd tot eersten Bisscbop
van *s Hertogenbosch , en in 1570 tot eersten Bisscbop van Antwer-
pen, alwaer by den !. Mei van betzelfde jaer zyne intrede deed,
en er den 3.° dier de vier Aelmoezeniers met dertig scbamele
buisarmen aen zyne tafel noodde; aen de aelmoezeniers gaf by
bonderd gouden realen , en aen eiken der armen zestien stuivers.

Deze kerkvoogd overleed te Antwerpen den 29." Juny 1576; zyn
hart werd begraven in S. Bernaerdsabtdy , en zyn licbaem in

lyne catbedrale kerk. Uit hoofde der inlandscbe beroerten bleef
de bisscboppelyke stoel van Antwerpen twaelf jaren open staen.

LnriNüs ToRRENTiüs of Lieven van der Beken, geboren te Gent
In 1525. Hy studeerde by de universiteit van Leuven , toen by in

1542 en 1547 met andere studenten die stad tegen den vyand hielp
verdedigen. Naderhand werd hy in de gemelde universiteit

licentiaet in beide de regten ; vervolgens Kanonik der catbedrale
kerk van Luik

, Groot-Vikaris van dit bisdom en Aertsdiaken van
Braband. In 1576 werd hy benoemd tot Bisschop van Antwerpen;
doch nam eerst bezit van zynen stoel in 1587, wordende hy den
10.» September van dat jaer gemytcrd. Den 5." January 1589 werd
hy benoemd tol Aertsbisschop van Mechelen ; maer stierf te Brussel

den 25.» April 1595, eer dat nog de pauselyke goedkeuring was
ontvangen. Hy werd begraven in de hoofdkerk van Antwerpen.
DezePrelaet beoefende met goeden uitslag de latynsche dichtkunst;
door zyn testament liet by zyne bibliotheek, geschat op dertig

duizend gulden , aen het kollegie der Jesuielen , te Leuven.

Cwllelmüs de Berghis, uit de oude en doorluchtige brabandsche
familie der Baronnen van Grimbergen. Hy werd geboren in 1551

,

en was het derde van zeventien kinderen. Zyne jonge jaren bragt
by met veel onderscheiding door in verscheidene hooge scholen.
Hy was leeraer in de beide regten by de universiteit van Rome

,

o
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ats by Kanonik werd in de catbedrale kerk van Luik, en in 1584

lot den rang van Kapitteldeken derzelfde kerk werd bevorderd.

Den 29.» Maert 1598 werd hy tot Bisschop van Antwerpen ge-

mylerd, en ging in 1601 over tot bel aertsbisdom van Kameryk

,

alwaer by den 25.» April 1609 overleed.

JoANNES MiREUs of Lemire, gcborcu te Brussel den 6.» January

1560, studeerde by de hooge scholen van Leuven en Duway; in

welke laetste hy de tweede in de wysbegeerte en licentiaet in

de godsgeleerdheid werd (1588). Vervolgens werd hy Pastor der

kerk van S. Jacob op Caudenberg te Brussel, en Kanonik van

S. Gudulakerk in dezelfde hoofdstad (1592). In July 1602 werd by
benoemd lot Bisschop van Antwerpen , en als dusdanig den 30.»

Mei 1604 gewyd. Den 12.» January 1611 werd hy te Brussel door

eene schielyke dood overvallen; zyn lyk werd naer Antwerpen
gevoerd en in de hoofdkerk begraven. Onder dezen Bisschop , die

by de universiteit van Duway zes beurzen slichtte, is te Antwerpen
het bisschoppeiyk seminarie begonnen.

JoANNES Malderüs of VAN Malderen, geborcu den 4.» Augusty

1563 in hel brabandsch dorp Sinte-Peelers-Leeuw. Hy studeerde

eerst in de wysbegeerte te Duway. In 1586 werd hy Professor in

de pedagogie van bet Wild-Varken te Leuven, en in 1594 Doctor

in de godsgeleerdheid by de hooge school dier stad. In 1596
bekwam hy eene kanoniksdy der eerste fondatie in S. Peelerskerk

te Leuven. Twee jaer later werd hy President van bel Konings-

kollegie (1598); voorts Rector Magnificus der leuvensche universi-

teit (1602); eindelyk Bisschop van Antwerpen (1611), wordende

by dit jaer gemyterd. Hy overleed te Antwerpen den 21.» October

1633, en werd in bel choor zyner catbedrale kerk begraven, van

dewelke hy het groote portael had doen bouwen. By zyn lesla-

menl stichtte hy te Leuven bel Malderuskollegie.

Gaspar Nemius, geboortig van *s Hertogenbosch, in Noord-

Braband. Was eerst Pastor te Werwick , in Vlaenderen , daerna

V' li
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Professor in de godsgeleerdheid by de universiteit van Duway . en
President van hel koninglyk seminarie aldaer. Voorts Doctor in de
godsgeleerdheid by de leuvensche hooge school , en Kanonik der
collegiale kerk van S. Peeter te Leuven. Den 23." Mei 1634 werd
hy lot den bisschoppelyken stoel van Antwerpen benoemd , en den
22.» July van hel volgende jaer in dezelfde stad gemyterd. Onder
zyn bestuer en medewerking werd hel poortael aen de zuidzyde
van O. L. Vrouwekerk gebouwd. Ten jare 1652 werd deze Bisschop
lol het aertsbisdom van Kameryk verkozen, en overleed in die
stad den 22.» November 1667; hy werd in zyne metropolitane
kerk begraven. Deze Prelaet had in 1649 voor de bisschoppelyke
lafel van Antwerpen eene byzondere begiftiging verkregen; want tol

dusverre was dezelve onderhouden geweest uit de inkomsten van
S. Bernaerdsabtdy

, krachtens de bulle van instelling des bisdoms.

Marius Ambrosiüs Capello, geboren te Antwerpen van edele
italiaensche ouders. Op zyn zeventiende jaer trad hy in de orde
der Predikheeren

, en begaf zich naer Spanje , om er de godsge-
leerdheid te bestuderen. In de Nederlanden terug gekomen zynde,
werd hy Professor der W7sbegeerte te Duway en te Leuven. Ver-
volgens was hy Regent der godsgeleerdheid by de hooge school
dezer laetsle stad, by dewelke hy in 1627 ook den graed van
Doctor in de gemelde wetenschap bekwam. Achtervolgens was hy
Prior der Predikheeren te Maestricht, te Brussel en te Antwerpen

,

en Provinciael van het H. Land. In 1647 werd hy benoemd tot

Bisschop van Ypre; maer die stad door de Franschen zynde
ingenomen geworden , kon hy geen bezit van dien zetel nemen

;

weshalve hy in 1654 tot Bisschop van Antwerpen werd verkozen,
en den 13.» September in de cathedrale kerk onzer stad gemyterd.
Hel is deze Bisschop die het poortael aen de noordzyde dier kerk
deed maken

, en aen Venerabelkapelle eenen gouden kelk schonk
met eenen diamant van zes duizend gulden waerde versierd.

xMarius Ambrosiüs Capello sloot de oogen in zyne geboortestad den
4.» October 1676 : indien een mandement over hel vieren der
zon- en heiligdagen hem vry wat dweepziek doet voorkomen . van
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den anderen kant was hy een regl liefdadig man , benoemende
den armen van Antwerpen tot zynen algemeenen erfgenaem. Hy
werd begraven op hel choor der cathedrale kerk , alwaer hy zich

aen de zuidzyde eene prachtige marmeren grafstede had doen
oprigten. Deze tombe is de eenigste die de verwoestingen der

fransche beeldenstormers is mogen onlgaen. Men heeft ze aen
de noordzyde van hel hoog altaer hersteld.

AüBERTüs VAN DEN Eede
, geborcu te Brussel in 1603, Licentiaet

in de beide rechten. Van Kanonik, Scholaster, Tresorier, Peni-

tencier, Censor, Aertsdiaken van het Kapittel calhedrael, en
Groot-Vikaris van het openstaende bisdom , werd hy tot Bisschop

van Antwerpen benoemd, en den 31.° October 1677 te Brussel

gewyd; doch had deze waerdigheid nog geen jaer bekleed, als hy
den 6.» November 1678 te Antwerpen aen de pest overleed, en in

hel choor van de hoofdkerk onzer stad werd begraven.

JoANNEs Fermnandüs VAN Beüghem
, gcboortig van Brussel en

Licentiaet in de beide regten by de universiteit van Leuven. Hy
is geweest Kanonik en Fabrykmeester der collegiale kerk van

S. Gudula te Brussel, en werd in 1663 tot Choordeken van dezelve

benoemd. In 1679 tot Bisschop van Antwerpen verkozen zynde

,

werd hy als dusdanig den 12.° November van hetzelfde jaer te

Brussel gemyterd. Hy eindigde zynen levensloop den 19.° Mei

1699, in den ouderdom van 79 jaren, en werd begraven in het

choor der hoofdkerk. Het volgende, jaerschrifi was daer op zyne
grafstede te lezen : CÜM DUXI, lüVI, LüXI.

Reginaldus Cools , geboortig van Antwerpen. Hy was eerst

Advokaet by den Souvereinen Raed van Braband geweest , en had
op het punt gestaen van te trouwen, als hy, schielyk tot inkeer

gekomen zynde, aen de wereld verzaekte, te Brussel in der

Predikheerenorde trad en er zyne drievoudige geloften uitsprak.

Opvolgentlyk was hy Regent der studiën. Prior, Biechtvaderen

Predikant in onderscheidene kloosters, en werd in 1677 tot Bisschop
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Tan Roeremonde (^emyterd. Na dat hy dezen stoel vier-en-twinlig

jaer bad bekleed, werd hy in 1700 tol dengenen van Antwerpen

verbeven. Hy was 90 jaer oud als hy den 2.° December 1706 in

deze laetsie stad den geest gaf.

Petrus Josephus Francke!< von Stierstorff, geboren te Bonn

(Rhyn-Pruissen) in 1667 , uit eene zeer oude en doorluchtige

duitsche familie. Hy was in 1695 Doctor in de regten by de

universiteit van Mentz. Na te zyn geweest in onderscheidene

hooge bedieningen , gelyk Kanonik-Domheer van Keulen en Presi-

dent van het seminarie van S. Laurys te Home, werd hy in 1711

door Keizer Karel VI beroepen lot het bisdom van Antwerpen , en

den 25.° October deszelfden jaers te Keulen gewyd , doende zyne

intrede te Antwerpen den 14." December daeraenvolgende. Zyn

levensloop werd den 19.° October 1727 in deze laelsle stad onder-

broken, in welkers hoofdkerk hy werd begraven. Diercxse^s merkt

aen , dat de kerk van Antwerpen , onder het bestuer dezes Bis-

schops, in 1714, jaerlyks op eenen gestelden dag de Martelaers

van Gorcum begon te herdenken.

Garolus d'Espinosa, geboren in 1658 te Dendermonde, alwaer

lyn vader gouverneur van het kasteel was. Hy was te Brussel met

eene kanoniksdy begiftigd , als hy nog zeer jong in de orde der

Kapucyners trad. In 1725 werd hy Bisschop van Trical in parlibus

infidelium, en in 1728 Bisschop van Antwerpen, alwaer hy den

31.° July 1742 zalig in den Heere ontsliep. Overeenkomstig zyneu

uitersten wil werden by zyne uitvaert geene doodbrieven rondge-

dragen noch lykreden gehouden , en werd hy op het kerkhof der

cathedrale voor het groot kruis begraven. Op den zerk , waeronder

deze ootmoedige man rustte, las men een door hem zelve gemaekt

grafschrift, 't welk aldus eindigde : heeft hy wel gedaen, hy sal wel

hebben; heeft hy qualyk gedaen, hy sal door Gods regtveerdig en

eeuwig aenbiddelyk oordeel ook daer voor de straffe dragen. Hy
heeft daer gerust tot in 1843, alswanneer de regering, besloten

hebbende op dit kerkhof, thans de Groenplaets, het standbeeld
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van Rubens ie doen oprigten, de gebeenten van Garolus d*Espinosa
den 15." Mei deed ontgraven en statig naer O. L. Vrouwekerk
overbrengen, waer dezelve in den bisschoppelyken grafkelder
werden bygezet.

GuiLLELMCS Pmuppüs BARON DE Herzelles
, gcborcn in 1684 te

Nyvel, uit een adelyk brabandsch geslacht. Ten jare 1700 in de
oudadelyke abtdy van de H. Gertrudis van Nyvel getreden zynde,
werd hy er in 1707 Priester gewyd. In 1717 werd hy verkozen lot

Prior, en in 1721 tot Prelaet der gemelde abtdy. In 1726 werd hy
genoemd tot gewoon gedeputeerde by de Staten van Braband, en in

1750 aengesleld tot bewaerder der privilegiën van de universiteit van
Leuven. Eindelyk in 1742 werd hy door de Keizerin Maria Theresia
tot Bisschop van Antwerpen benoemd, en den 19." Mei 1745 te

Mechelen gemyterd. Den 25." Juny daeraenvolgende deed hy zyne
plegtige intrede te Antwerpen. Hy bleef weinig lyd in bediening;

want hy overleed den 2." November 1744, en werd begraven onder
zyne voorzaten in der calhedralen choor.

Josephus Anselmus Franciscus Werbrouck
, geboren te Ypre in

1692, studeerde in de wysbegeerte te Duway, en werd Licentiael
in de godsgeleerdheid en in beide de regten. Priester zynde
gewyd, werd hy Kanonik der cathedrale kerk van Ypre, daerna
Kanonik-Graduael

, Tresorier , Scholaster, Cantor, Examinator-
Synodael van het Ypersche bisdom. In 1742 werd hy benoemd tot

het bisdom van Roeremonde, en in 1745 bevorderd tot dat van
Antwerpen

, in welke stad hy den 12." Mei van dit jaer werd ingc-
Inildigd. Hy verliet schielyk deze wereld den 24." December 1747,
on werd by zyne voorzalen in de hoofdkerk ter aerde besteld.

Na den dood van Werbrouck werd door Maria Theresia lol het
bisdom van Antwerpen beroepen Joannes Antoniüs de Robiano,
elfde bisschop van Roeremonde ; maer deze heer bedankte daer-
voor; en de Koning van Frankryk, de stad Antwerpen veruieesterd

hebbende, benoemde in February 1748 tot het opeuslaende bisdom
DEEL IV, 79
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een frausch Preiaet, genaemd Plaixardis de Raigecourt ; doch deze

benoeming bleef zonder uitwerksel, doordien de Franschen kort

daerop naer hun land terug trokken.

OoMiNicus DE Gentis , geboortig uit het geldersche stadje

Erkelens ; begaf zich in de orde der Predikheeren , werd

Doctor in de godsgeleerdheid en bewaerder der bibliotheek van

Casana, te Rome. Hy was eerst beschikt tot den bisschoppelyken

stoel van Roeremonde ; maer werd bepaeldelyk tot dengenen van

Antwerpen benoemd, en als dusdanig den ii.° Mei 1749 te Rome
gewyd. Hy overleed te Antwerpen den 5.° July 1758, en werd by

lyne voorgangers in de cathedrale kerk begraven. Deze was de

derde Predikheer die ons bisdom heeft bestuerd.

Henricus Gabriel van Gameren, geboren den 28." Mei 1700 te

Savenlhem , by Brussel. Hy was achtervolgens Primus van de

universiteit van Leuven, in de pedagogie van Castrum (1719);

Regent en Professor in de wysbegeerte (1723); Priester en Licentiaet

in de godsgeleerdheid (172i); Doctor in dezelfde wetenschap (1732);

alles in de gemelde universiteit van Leuven, waervan hy ook Rector

Magnificus is geweest. Daerna werd hy Kanonik der tweede en

vervolgens der eerste fondatie in S. Peeterskerk te Leuven
,

alsmede Kanonik van S. Donaes te Brugge. Ten jare 1751 werd

hy President van het kollegie van Savoye, en in 1757 van het

theologantsche kollegie des H. Geest, beiden te Leuven. Eindelyk

in 1758 werd hy Bisschop van Antwerpen benoemd, en als dusdanig

den 9." September 1759 te Ypre gemyterd. Den 8.» October daer-

aenvolgende deed hy zyne plegtige intrede te Antwerpen, en

overleed alhier den 26.° January 1775. Hy werd begraven in den

bisschoppelyken grafkelder der cathedrale kerk.

Jacobus Thomas Josephus Wellens , geboren te Antwerpen den

5.° September 1726. Begon zyne studiën by de Augustynen zyner

geboortestad, en voltooide dezelve in de universiteit van Leuven,

alwaer hy den U." November 1745 in de pedagogie de Valk tot
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Primus werd uitgeroepen. Waerschynlyk was dit de reden , dat

Wellens zyne kerkelyke loopbaen op eene luisterryke wyze mogt
intreden; want korts daerna werd hy benoemd tot Kanonik van

S. Jacobskerk te Antwerpen, en Professor in de zoo even genoemde
pedagogie de Valk. In 1752 vindt men hem Licentiaet in beide de
regten by de universiteit van Leuven; in 1754 President van het

S. Annakollegie aldaer; in 1756 Doctor in de godsgeleerdheid;

en in 1765 president van hel Hollandsche Kollegie. Verscheidene

malen werd hy verkozen tot Rector Magnificus der meergemelde
universiteit. Hy was Kanonik der tweede fondatie van S. Peeters-

kerk te Leuven, als hy in 1776 tot Bisschop van Antwerpen werd
uilgeroepen, en den 8.° September van dit jaer te Mechelen werd
gemyterd , doende hy den volgenden dag te Antwerpen zyne

openbare intrede. Groole pracht werd daerby ten toon gespreid

;

en het was wonder om zien de menigte vlaemsche, fransche en

lalynsche lofdichten , welke by deze gelegenheid van wege allerlei

corporaiién het licht zagen. Den 30.° September , ter sluiting der

fecslelykheden , werd op de Meir een vuervogel afgeschoten ; de
prys was een zilveren koffypot van 56 oneen gewigls, en werd
gewonnen door den heer Kannekens-Lejeune. By deze schieling

gebeurden groote onheilen , door het onverhoeds springen van een

vuerwerk; en in de verwarring werden vele menschen vertreden

of versmacht. De Burgemeester De Wael meende — dom genoeg
— alles bedekt ie houden , verbiedende aen Ilansken of de Gazelle

van Antwerpen er over te klappen; en inderdaed, men vindt er in

dit blad geen melding van. De Bisschop Wellens overleed in onze

stad in het jaer 1784.

Corneliüs Franciscüs de Nelis, geboren te Mechelen den 5." Juuy

1736, een der geleerdste prelaten welke den bisschoppelyken

sloel van Antwerpen bekleed hebben. In 1753, nog maer
zeventien jaren oud zynde, werd hy uitgeroepen lot Primus in de

wysbegeerte by de universiteit van Leuven. Den 6." Mei 1760

bekwam hy den graed van Doctor in de godsgeleerdheid met eene

dusdanig algemeene goedkeuring , dal de akademische Racd hem
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denzelfden dag benoemde tol Directeur der universiteils-biblioiheek.

Hy was tevens Kanonik van S. Peeterskerk te Leuven, en President

van het Mechelsche koUegie aldaer. In 1765 bekwam hy eene

kanoniksdy in de kerk van Doornyk, en werd door den Bisschop

dier stad tot deszelfs Groot Vikaris benoemd, in welke hoedanigheid

hy verscheidene jaren de doornyksche Staten voorzat. In 1773
werd te Brussel de Akademie van Wetenschappen en Fraeije Letteren

opgerigt, en De Nelis werd onder de eerste leden dezer geleerde

vergadering oj^eschreven ; hy maekte ook deel van de studiên-

kommissie van Braband. Eindelyk deden de talryke diensten , door

hem aen Kerk en Staet bewezen, hem in 1784 tot het bisdom van

Antwerpen verheffen. Den 5.° Juny 1785 te Mechelen gewyd
zynde, werd hy den volgenden dag te Antwerpen ingehaeld. Hy
nam een werkelyk deel aen de brabandsche omwenteling. Benoenul

zynde geworden tot lid des Congres, werd hy door hetzelve gelast

den ünieakt opteslellen, en den 21.° January 1790 tot eersten

wekelykschen President dier vergadering gekozen. De laetste jaren

van dezen geleerden
, yverigen , mensch- en vaderlandslievenden

Prelaet, werden door de fransche omwenteling met smarte en
bitterheid overgoten. Gedwongen om in 1794 zyn bisdom te ver-

laten, vlugtte hy naer Parma, vertrok zich in het klooster der

Kamaldulensers aldaer, en overleed er den 21." Augusty 1798, in

den ouderdom van 62 jaren, nalatende onderscheidene gedrukte

en geschrevene werken. Hy was de laetste Bisschop van Antwerpen.
Door hel concordael van 1802 werd hel bisdom vernietigd en
grootendeels ingelyfd by hel aertsbisdom van Mechelen.
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ONLUSTEN VAN DEN JARE 156(5.

N. 1. ~ Berigt van Burgemeesters en Schepenen van Ant-
werpen aen hunne gedeputeerden te Brussel, wegens de
predikatiën op het Loer, gehouden den 29.° Juny 1566
(Bladz. 511).

Eerweerdige, wyse ende zeer voerzienige heeren, bezundere
goede medebruederen. Alsoe wy op heden ontfanghen hebben uwen
Eerw. brieuen gedepescheert in poste, hebben dyen aengaende
van op ghisteren voldaen deur tscryuen vanden brieuen affge-

veerdicht deur Caerie den bode. Ende uwen E. voerts aduerlerende

van tgene dwelck op heden alhier is geoccurreert, soe eest, als dat

desen morgenstonde alle de ingesetenen, geordonneert totter waken
aende poorten, hen in goeden getale ende nolable persoenen ende
behoirlycken toeruste aldaer gevonden hebben ; van gelycken oyck
de schutters op henne cameren ; tzelue al geduert hebbende lol

naeder noenen sonder eenige apparentie van vergaderinge. Maer
is gebeurt , dat omtrent den twee vren hen gevonden hebben twee
predicanlen op zekere Laer omtrent Borgerhoudt , ter zyde vanden
huyse van Dierick Hoel , commende achter aen zekere opgaende
boomen, toebehoorende den Abt van S.»« Michiels, waer aff de
Franchoischen hem gestell heeft op sekeren doel daer dEngelsche
op plegen te schielene, daerop gemaecl zynde een luynken om
daer tegens te ledene. Dewelcke oyck het meeste ende trellelycxste
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auditorie heeft gehadt. Ende den duytschen omtrent eenen groeten

steenworp van daer, alwaer het volck van minderen quaiiteylc

ende slechtereu habyte schynde te wesen. Ende zyn de selue

predicanten van auditeurs soe dick ende dreu omringelt geweest,

al oflmen eenighe farse ofi commedie gespeelt hadde; welcken

hoop oyck altyt is vermeerdert geweest , den meesleudeei daer toe

vallende (zoo te presumeren is) vuyt nyeuwicheit ; men seeglit den

hoop tsamen geweest te zyne van omtrent vier duysent persoonen.

Wy hebben op morgen voor deq noene doen vergaderen doude

Scepenen, Wyckmeeslers ende Raedlsluyden, om van als naerdere

te lettene opden affscbeyt vanden Breede Rade ; ende selen daer

naer voerts besoigneren , om op als naerdere eerdere te slellene.

Nyettemin waere goet binnen middelen tyde haere hoocheyt daer

af geaduerteert, om vande zelue te wetene haer aduys ende intentie

dyen aengaende. Te meer, dat wy genoech verslaen dat gelycke

predicatien hebben aengeleght geweest ten zeluen dage lot diuer-

sehe steden van Brabant ende Vlaenderen. Ende dat tot dien eynde

byden zelve zyn ontboden ende gesonden geweest twelff predi-

canten van Empden ende Bremen, ende twelff van Geneuen ende

Vranckrycke. Ende selen daerentusschen alhier doen alle debuoir

ende neersticheyt ons moegelyck wesende , verwachtende van vre

tot vre het placcaet gemaect op de vagabonden. In haesten , vuyt

Antwerpen, den xxjx." Juny, anno xv.' ende zessen tzeslich, omtrent

den zeuen vren. Onder stont gescreuen : Uwer Eerw. goetwillige

medebroederen, Borgem. ende Scepenen der stadt van Antwerpen.

Onderteekent by my Martini ; vuyt laste van mynen heeren voors.

Buyten opden rugge was gescreuen : Eerw. Eedele ende zeer voor-

sienige heeren den gedeputeerden der stad van Antwerpen binnen

Bruesele. R.* (4) 1566, den xxx." Juny, mane hora sexta.

Gecollationneert metter originaelder missiuen is daer mede

beuonden accorderende, by my A. Grapheus.

's Ryks archieven, Papiers iXÈlat,

Tomé I, n.o 57.

(1) Dat is, recepta, ontvangen ten les ure 's morgens.
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N. 2. — Extract uit eenen brief van Richard Clough,
engelschen zaekgelastigden te Antwerpen, oen zyn meester
Thomas Gresham, te Londen, iO."/u/y 1566 (Bladz.315).

We have had here a marvelus styr on Mondaye at nyght
(8.° July, zie bladz. 317) : for that, about xj of the clocke

,

newse was geven out ihal the lowne was betreyed, and that

Ihere should be lett in al the gales a great nombre of horsemen
and folemen. So that thys styr duryd all ihe nyght (all men
in harness, and great walche set at the gales), and in the morning
il somewhal ceased. So that, presenlly, dyvers of the Lords of

Ihis lowne ar in some danger, for that the comyn pepell are
geven lo undersiande that a company of them should have
belrayed the lowne, lo saye, the Margrave, Lanselott van
Ursyll, Barcham, and Skone Home (1) ; so ihal ihey are in grett

danger, as most men thynke, noll without cause. And as thys

daye il is appoynted that Ihere shalle be prechyng , and on Fryday
and Sunday, and so wekely; and the like al Gawnl, and in most
paris of thys country.

As on Salurday last (6." July, zie bladz. 315), was a procla-

massion at Armeniers, that no man should go lo the sermone
uppon payne of hangyng; wheruppon on Sunday, in the morning,
went out of the lowne to the sermone above xvj ihousand persons,
all wilh their wepons in ballel array; and so, after the sermone
they relurned inlo the lowne, and went lo the high baylyffe's

house (2) (who had taken one precher prysoner 2 or 3 days
before), and commanded hym to deliver the prisoner; which he
refused. Wherupon they went lo the prison and brake it, and
delivered the precher; and so, every one departyd.

J. W. Burgon, Vol. II, pag. 132 sqq.

(1) Waerschynlyk Jan van Schoonhoven, Schepen; de twee andere,
Lancelol van Ursele, Schepen, en Hendrik van Berchem, Builenburge-
raeester, zyn onder de engelsche spelling genoegzaera erkenbaer.

(2) Het buis van den Schoulet.

I J

;
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N. 5. — Extract uit eenen brief van denzelfden oen

denzelfden, 22." July i566 (Bladz. 32i).

All thys notwithstandiug , ihe Regent had prepared a nomber of

horsemen and fotemen lo have overroue the pepell here at the

preching. And the Lords of Audwerpe understanding thereof , senl

Wyssebeke, the pensyonarys (2), in post to the Regent on Saturday

in the afternoone, requyring hyr to siaye that enterpryse; or, and

if she wold nott, to protest agaynsl hyr the utter ruyne and

destruccyon of the towne of Andwerpe : declaryng unto hyr ihal

and yf she shed the pooryt man's blode that went to ihe preching,

they were well assured that before night Ihere shouid nott one

spyrytual man nor papyst lyve within the towne. Wherein and yf

they shouid take part to defende the spyrytualty, ihey shouid

dye so well as the other. Wherupon, when the Regent had

well consydered upon the matter, there was sent letters in all

haste to slaye that enterprise : which letters came att 5 of the

clocke in the morning
, just as they went lo the preching. So that

all was stayd, as God wolde; and to the contrary, the congregation

had preparyd betwene 4 and 500 soldiers with corers (1) , and

about 150 horsemen, besydes above 4 or 5,000 with dags (as yt

was judged of them that came to the preching) ; where was , as

most men judged, above 50,000 persons, young and olde, — but

so far as I colde judge, in seeing them come from the preching,

there was at the lest 20,000, both Sunday and Monday. And

as sone as the sermone was done , and the psallmes sung , there

was syche a peal of guns as I have not hearde the lyke, — more

lyker thunder than otherwyse. And that beyng done, all men
came home quietly. But and if they had beene molestyd, and

butt one man hurt, here would have bene a sorrofull daye lo

the papysts, and grett doubt to others also.

Idem, ibidem, pag. 154.

(1) De Pensionaris Wesembceck. -— (2) Met harnassen (Zie over deze

preek bladz. 521).
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N. 4. — Verkoel van meergemelden Clough, wegem den
beeldenstorm, 21.*» Oogst 1566 (Bladz. 332).

Wc have had here ihis night past a mervellus slyr, — all

the churches
, chapels , and howsys of Religion utterly defaced

,

and no kynde of things left whole within them, but brokyn
and utterly deslroyed ; being done afier such order and with so
few folkes, that yt is to be marveyled at.

And because you shall understand how this matter beganne

,

yeterday about 5 of the clock, the prysls, thynkyng to have
song complene, as we call it, and here lost (1) ; and when they
shouid have began their servis , there was a company began to
sing psalmos

, att the beginning being butt a company of boys

;

wherupon the Margrave, and other of the Lords came to the
church, and rebukyd them. But all in vaine; for that as soon as
they turned their baks, they to it agayne; and the company
increased, beyng begon in owre Lady Church : so that, about
6 of the clocke

, they brak up the quere , and went and vysyted
all the books; wereof, as it ys sayd, some they savyd, and the
rest they utterly deslroyed and brake.

Afler that, they begun with the image of owre Lady, which
had bene carryd about the towne on Sunday last , and utterly

defaced her and her chappell; and after, the whole church,
which was the costylyst church in Europe; and have so spoylyd
yt

,
that they have nott left a place lo sylt on in the church.

And from thence, part went to the parish churches, and part
to the howsys of Religion , and made such dispache as I ihynk
the lyke was nevcr done in one nyght ; and not so moche to be
wonderyd att of the doing , bult that so few pepell durst or
colde do so much ; for that when they cnlered inlo some of
the houscs of Religion , 1 colde not perseve in some churches
above xorxij that spoylcd, — all being boys and raskalls; bui

(1) Cmnpicten. zoo nis wy, namelyk de Engelscbon. het noemen,
en. als men het hier, te Antwerpen, noemt, ïnf.

DEEI. IV 80
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ihere were many in the church ïookers-oii (as soine ihought,

setters-on).

Thys ihing was tlone so quyett and go styll , as if ihere had
bene nolhing ado in the churches; all men standing before their

dores in harness, lookyng upon these fellows passing from church

10 church, who as they passid Ihrough the slreels, requiryd

all men to be quiett, and cryed all vyve la gowsse (vivent les

gueux). So ihat, afler I saw ihat all should be quiett, I, with

above x thousand more, went into the churches lo see what
styrre was there; and coming into owrc Lady Church, yt lookyd

lyke a heil : where were above 1,000 tourches brannyng, and
oyche a noise! as yf heven and erth had gone togeder, with

fallyng of Images and belyng down of costyly works ; in syche

sort, that the spoil was so grelt that a man could not well

pass Ihrough the church. So that, in fine, I cannol wryte you
in X sheets of paper the strange syght I saw there, — organes

and all , dislroyed ! and from thence I went (as the rest of the

pepell dyd) to all the howses of Religion, where was the likc

slir, — breaking and spoiling all that ther was. Yett, they that

Ihysdyd, never lokyd lowards any spoil, but brak all in pieces,

and lelt it lye underfole. So that, to be short, they have spoiled

and dislroyed all the churches, so well nonnerys as other; but

as I do understand, they neither sayd nor dyd any thing to the

nuns : but when all was broken, lefl il there , and so departed.

So Ihat, by exlimation, they that spoyled, medelyd with nolhing,

bul lel il lye; and before yl was iij of ihe clock in the morning,
they had done their work, and all were home agayne, as yf

there had bene nolhing done : so Ihal they spoyled ihys night

between xxv and xxx churches. And it ys thinkt thys daye, many
more shall be spoiled abrode; for that in divers places of Flanders

they have done and do the lyke. For they that do spoyle in

Flanders, goo by 4 and 500 in a company; and when they come
10 a towne or vylage , they call for the governor of the towne

,

and so go into the church; where, so much silver or golde

as they do fynde, either chalys or cross, ihey breake and deface.

and ihen deliver it to the head offlcer by weighl ; and for the
rest, they utlerly deslroy it. And coming to a towne in Flanders,
where they so spoiled , one of their company dyd hyde awaye
the valew of 4 or 5 shillings; where uppon they lokehym, and
causyd a payre of gallows to be made , and hanged him on the
marken place : and said they came nott lo steal , bul lo spoil ihat
was againsl God.

Schryvende andermael den 25." Oogst, komt Clough op de
gebeurtenis terug : It was, zegt hy, the marveylesl pece of work
ihat ever was sene done in so short a lyme; and so lerybell
in the doing, that yl wolde make a man afrayd lo ihinke uppon
il

,
— being more lyke a dreme ihan such a piece of work. And

whereas it was well allowed, in a manner, of all men, the
puiling down of the Images , - il is dislyked of most men ihal
they have made such a spoil as they have done, in stelyng
all the golde

,
sylver, and jewells wilhin the church ; and breking

up of dores where they had nolhing to doo. They have spoiled
nol only the evydens of all the churches, but the evydens of
many in this lown; who had broughl their evydens into the
church for fere of fyre, or other. As also, whereas there was
many faire sepouUures made in the churches , they have broken
and defased ihem all : so that by this menes and other, the
prechers ar come much into the derision of the pepell. God
turn all to the best! for that presently we are here in grelt
perplexity alt thys present, — all men one afrayde of anolher,
and nott without causc , for that the nombcr of the poore are
so much — abcll to be master over the other. So that aud if

Ihcrc were not very good walch and warde, il were not other
than possybell bul that all should go to ruiue here. And for tho
avoydyng thereof, the whole towne halh watched night and day
ever since thys business began ; and must do for a lymc ; for that
now there are many laken , that have taken of Ihc silver and
jewels out of the church , who shall bc pull to exccution ; where
aboul, I doubt will be much adoo.

Verder voegt de schryver er by : The Protestants are not tu

/
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bc blamed ; for that , so far as l can lerne , ihere was nol onc
ibat was pul to worke of purpose, ihal bas laken ibe worlb

of a penny : bul ihe burl ihal was done , was done by vacabonds

thal foliowed. Whereof some of our naliou are blamed , and nol

wiihoul cause ; for here are a greal nombre in ibis lowne ihal

are fled oul of England for robbyng and such lyke ; and ihese kepl

sucb a stir in ibis spoil! — more tban enough.

And now , since Ibys greal falie of Babyion , ibe precbers

thal were wonl lo preche wiihoul, precb now wilbin ihe lowne;
and begonne, as yeslerday, in the forenoon (beyng appoinled by
the Lords) one lo preche in St. George's church, one in the

Boro*s church (i) and one in the Black-Friars (2). Bul when
Ihcy came lo the Friars, they shut the dors, and wolde
DOt suffer them to enter : whereupon the pepell wolde have

brokyn down the dors, bul the precher wold nol, at no hand,
that they should do so; and so went inlo the now lown by
the Eslerlinge Howse , and precbyd : bul the other two prechyd

ïn the churches.

So that now ihere ys good hope that all shall be well. And
whereas in the greal spoile dyvers pieces of alters slood, as

also the xij apostells aboul the church , which had cosl a greal

sum of money (every piclure (5) all the least x foole high)

,

the Lords (4) have causyd Ihem to be pullyd down and broken in

pieces , and all olher images that remained. As also they have

caused all the alters to be brokyn in pieces, and ihe aller-slones

,

somo of lowche (5) and some of marbell, brokyn in pieces. So

(i) In de Burgtkerk. — (2) De Predikheeren , zie bladz. 541. —
(3) Hel waren beelden. — (4) The Lords, dal is, de Magistraets-
heeren. Hel is vreemd hier ie vernemen, dal onze Wethouderen zelve
al de beelden en altaren deden afwerpen en breken, welke de
beeldenstormers hadden laten staen. Die byzonderheid , alhoewel,
by onze wele, by geenen geschiedschryver vermeld, schynt ons
echter aennemelyk , daer de éngelsche correspondent er nog de
daedzaek byvoegl, dal onze Heeren de stof en brokken aen de Arm-
meesters weggaven (vergelyk bladz. 356). — (3) Zwarte granietsteen.
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thal
,

80 far as I can perceive , ihey will leeve nothing in the
church whereof any memory should be; and all the stuff of
thal wych ys broken , the Lords have given to tbc masters of
the poor, which is worlb a greel piece of raonny allthough
it be brokyn. For 1 dare say thal the garnyshing of our Lady
Church had cosl above 200,000 marks; for ihere was dyvers
alters that had cosl 5 , 6 and 700 i Before my next

,

I thinck all the Nelherlands will be made clere.

Syns the endyng of Ibis my letter (being Sunday, al viij of
the clocke) the prechers of the word of God go to their sermons
in the new lowne : whereupon the prysts , thinking nol lo have

, over
(?) ihis openyd all the churches and began lo preche.

Wherupon dyvers slood up and said ihis their doctryne was
folse doctryne

: whereupon was lyke lo have come a fowle piece
of work. Wherupon the Lords sent unto them their offysers

,

coramanding them nol only lo leve preching , bul also to shut
up their churches, or else they wold (1). So ihat ihe prysts
wyll not leve ihys, iill they have soughl so well their owne
destruction, as of their images; ar as I understand, and yf they
be not quyell

, and thal they do seke any furlher business , some
of the Captains have said that they will nol leve onc pryst
or frere alyve in lbo country.

Idem, Ibidem, pag. 137 sqq.

(1) Zoo niet, zouden zy, namelyk het Magistraet, die zelf sluiten.
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Proces van Jacob van Liesvelt^ wegens het drukken van den

Bybel, 1545 (Bladz. 275).

Reeds sedert den jare 1526 (6." September) had onze ongelukkige

drukker zynen eersten druk des Bybels uitgegeven , en vervolgens

nieuwe drukken in de jaren 1532, 1534, 1535, 1538 en 1512; de

eerste uitgave was voor 't grootste gedeelte naer de overzetting van

Marten Luther; de latere met veranderingen en verbeteringen,

naermate dat er ondertusschen een volledige Bybel van Luther

(1534), te Wittenberg, en andere overzettingen in het licht

kwamen (1). Of hy nu werkelyk by die uitgaven reeds tegen de

keizerlyke plakkaerten had gehandeld , hebben wy niet te onder-

zoeken (2). Zeker is het, dat hy den 9." Juny 1542 voor de Vier-

schaer verscheen. Wegens deze eerste daging vindt men in onze

Vierschaerboeken het volgende :

(1) Zie hierover Isaac Ie Loog, Boekzaal der Nederduytsche Bybels

,

bladz. 562 en volgende.

(2) Hel eerste edict over de luthersche boeken en de censuer is van
8.» Mei 1521 , de volgende van 5.» April 1524, en van 25.° September
1525 bepalende niets te mogen uitgeven zonder goedkeuring van den
Raed van State, Dezelve werden vernieuwd by plakkaerten van 17."

July 1526, van 14.» October 1529, 7.° Oclober 1531. 22." September
1540, en 18.»» December 1544 (Zie Joh. Tiber. Bodel Nyenhuis, Dissert.

kist. iuridica, de iuribtts typogr. et fnbUopol. in regno Belgien

.

pag. 84 sqq.)v
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Veneris, jx.' Junij, a.o xlij (1542). De Schoulet contra Jacob
van Liesvelt, gevorst onder den Burgemeester, ad octo (1).

Veneris, xvj.* Junij Conlinuatur ad octo.

Veneris, xxiij/ Junij .... Dacnleggere om tegen den verweerdere
gecontendeert te hebbene in vueghen ende maten , soe hy gedacn
heeft, nyet ontfangbaer; compenserende de costen, ende dat mids
reden (2).

Alhoewel de oorzaek der daging hierby niet zy uitgedrukt, blykt
het genocgzaem, dat de drukker zich dezelve berokkende door zyne
laetste uitgave des Bybels, daer deze de dagteekening van 5." Juny

(1) Gevorst onder den Burgemeester, dat is : de zaek uitgesteld
ten onderzoek van den Burgemeester, ad octo, om binnen acht
dagen gehoord te worden. Zie Kiliaen, op het woord twsfm, Msfm,
verstm

,
voordsfcn

, differre, supersedere , cessare a lite aut bello
arapiiare. « Ende soo verre den Schepenen belieft hen naerder on de
« saeckeie beramen ende te lellen, als dan mach de ghene die dal
)) vonnisse ghemaenl is, 'i selve vonnisse voortsten ende houden in
)) advijse, op eenen anderen termijn oft vierschaer-dagh

, naer ordon-
» nancie vanden Schepenen; ende ten selven uylghesetlen daghe raaenl
)) ende eyschl de Schouieth den Borgemeesler oft Schepen, dien dat
»> vonnisse ghemaent is, anderwerf vonnisse, om rechl daer op gbedacn
» ende gheuyt te worden. Ende indien dal de Schepenen op de saecke
» als dan noch niet genóech gedelibereert en hebben , soo mach de ge-
» maende Borghemeesler oft Schepen dat vonnisse anderwerf voortsten
» ende m advijse houden tot op eenen anderen vierschaer-dagh ter
)> ordonnantie vande Schepenen {Rechten en Cost., Til. XV, Art. xxvi).
» — Maer ten selven derden ghevoortsten dage daer op de saecke
» uyigesielt heeft gheweesl, soo verre de Borgemeester oft Schepen
n present is, dien hel vonnisse gemaent is gheweesl, als dan moet
» men het vonnisse daer af wijsen ende pronuncieren, het zy diffiniiive
» oft interlocutoire, nae d'exigentie ende dispositie vande saecken
» sonder *t selve langber oft meer te mogen voortsten ofl houden iii

» advyse {Ihid.
, Art. xxvii). » Daer al verder de gebruikelyke vorm

de Schoutet contra J. v. L. by iedere aenleekening voorkomt , zullen wy
dezelve by de volgende

, overigens letlerlyke afschryvingen, weglaten.
(2) Gewoon vorm van vryspraek. Dus mogt van Liesvelt de eerste

mael er gelukkig van afkomen.
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1542 draegt, eo du» zes dagen vóór zyne verscliyniog ter Vier-

schaer het licht zag.

Hy drukte wel nog in de jaren 1543 en 1514 een Nieuw Testa-

ment; inaer het was hoofdzakelyk om den gemelden Dybel dat hy

ion jare 1545 op nieuw zoo hardnekkig voor de rcgtbank werd

vervolgd , en wel namelyk om de marginale annotatie : Dat des

Menschen Salicheyt alleen doet Chrislum quam (1). Dit proces

hebben wy letterlyk uit onze Vierschaerboeken afgeschreven.

Veneris, xv.* Maij a.« xlv (1545). De Schoutet contra Jacob van

Liesvel t : consentijt actor dat M. Antheus Goetseyns ende M. Claus

Schot (2) den verweerder selen onbegrepen moegen dienen.

De selve partien, dat daenleggere ouergeuen sal syne feijten

metter conclusien in geschrifte ad lune proxime; et respondebit

reus ad octo de partium consensu.

Veneris , xxij.* Maij .... Declaravit reus dat de boecken byden

aenleggere gespecificeert langhen tyt voer de placcaten ons Gena-

dichs Heeren des Keysers, ende vele jaeren te voren by diverse

boeckprinlers gedruckt hebben geweest ; ende mids datse by gheene

mandaten en syn verboden geweest , ende, dat meer is, dat eenighe

van dien syn gedruckt cum gratia et privilegio , dat hy vuyt dien

(niet meynende yel daer ane te misdoene) de selue alleenlick

naegedruckt heeft voer date van lesten mandemente.

Veneris, xxjx.* Maij .... De verweerder om ople cautie» by hem
gcoffereert, ontslagen te syne vander hachten (3), niet ontfangbaer,

(1) Zoo stael het in de eerste uitgave in 8.«, bladz. 12 van het op
bladz. 275 beroepen werk van Wesembeeck. Maer in den tweeden

druk in 4.» Mt7 het fransch vertaeld, leest men die woorden zoo als

wy dezelve ter gemelde plaelse hebben aengeteckend (Zie Is. Ie Long

,

Boekzaal der Nederduytschc Byhels , bladz. 508).

(2) De twee advokaien van J. van Liesvelt, men ziet niet dat hy
iu 1542 advokaten had genomen. Hy werd mogelyk gewaer dat het

diimael om ernst ging , daer het plakkaert van 1540 door dat van

1544 in strengere bewoordingen was vernieuwd geworden.

(3) Om onder waerborg uil de gevangenis gelaten te worden.

||
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noch ter tyt. Et producent partes beuren thoon ad xv.*^ proxime
perempt..

Veneris, v.' Junij .... De partium consensu selen partien beuren
thoon afleyden infra octavam proxime. Ende binnen middelen tyde
selen partien moeghen nemen namen ende toenamen ende copien
van elcx anders interrogatien, om hen sake vuyt te dinghen ad octo.

Veneris, xij.* Junij Is gewesen dat partien selen hen sake
connen vuytdinghen ad Lune proxime.

Lune, XV.* Junij .... Tvonnisse is gevorst onder de Burge-
meester de Veneris ad octo.

Venens, xxvj.* Junij Tvonnisse is anderwerfif gevorst onder
den Burgemeester ad octo.

Veneris, tertia Julij Mids den crancken getole (1), continuata
est causa ad octo.

Veneris, x.» Julij Mids der absentien vanden Burgemeester
continuata est causa ad octavam.

Veneris, xvij.» Julij .... Mids der absentien vanden Burge-
meester is de sake gecontinueert ad octo.

Veneris, xxiiij.» Julij Mids der absentien vanden Burge-
meester continuata est causa ad octo.

Veneris, ultima Julij Mids der absentien, ut supra.

Veneris, vij.' Augusty Continuata totier compst vanden
Burgemeester.

Veneris, quarta Septembris De Schoutet contra J. v. L., die
mids synder absentien (2) nyet en can compareren. Gehoort tver-

claren vanden Steenweerder, is de sake gecontinueert ad octo.

Veneris, xj.» Septembris D. S. c. J. v. L., de welcke mids
synder sieckten ter vierscaeren nyet en heeft connen gecomen.

4

(1) Als de Schepenen-regters niet by geialle waren, werd de zaek
uitgesteld, a Men en mach gheen Vierschare bannen oft houden om
» recht te doen , ten zy dat aldaer present zijn den meestendeel van
» de Schepenen. » Rechten en Costumen, Til. XV, art. VI.

(2) Vermoedelyk een lapsus calami van den griflSer , en moet men
lezen synder sieckten, zoo als later.

DEEL IV. g]



If

Si

u

642 B\XAGEN.

mi
"'Il

Gehoort trapport vanden Steenweerdere, is de sake gecontinueeit
ad octavam.

Veneris, xviij.* Seplembris D. S. c. J. v. L., die mids synder
sieckten ter Vierscharen nyel gecomen en conste. Gehoort trapport
vanden Steenweerder, officier vander corter roeden , is de sake
gecontinueert ad octo.

Venens, xxv/ Septembris D. S. c. J. v. L., die mids synder
sieckten ter Vierscharen nyet en heeft cunnen gecomen. Gehoort
trapport vanden Steenweerder onder synen eedt gedaen, is de
selue gecontinueert mids der sieckten des selfs Jacobs ad octo.

Veneris, xvj/ Oclobris (1) D. S. c. J. v. L., die ter Vier-
scharen nyei gecomen en const. Gehoort trapport vanden Steen-
weerder, continuatur ad octo in statu.

Veneris, xxiij/ Octobris .... Tvonnisse is gevorst onder mya
heere die Burgemeester ad octavam.

Veneris, xxx.* Octobris Tvonnisse is gevorst onder myn
heere den Burgemeester aengaende den incidente, te weten, mids
dat daenleggere den verweerder, soo hy allegeert, ter Vierscharen
heeft aengesproken , aldaer litiscontestatie (2) gebeurt es geweest;
ende want daenleggere syne daghen van rechte nyet en heeft

gecontinueert naerder Vierscharen rechte, noch den verweerder
dach van rechte bescheyden, soe hy schuldech is geweest te

doene (3), dat daer om hy verweerder sustineert ontslagen te

syne, naeder hoogher Vierscharen recht. Ad octo.

(1) Er verliepen dus drie weken eer de zaek werd voortgezet.

(2) Litiscontestatie , regtspleging
, gedingbevestiging , voldinging.

L. Meijers, Woordenschat; doch onze leziog is Iwyfelachtig.

(3) Inderdaed , men heeft bemerkt , dal de zaek van den 25.'» Sep-
tember lot den iö.o Oclober niet werd opgeroepen. Hier beriep zich
dus de verweerder op Titel XV, art. vi onzer Rechten en Costumen,
zeggende : « Soo wanneer dat den Heer criminelijck oft partije....

» yemanden ter Vierscharen heeft aenghesproocken, indien d'aen-
» leggher versuymt t'elcken daghe dienende sijne partije dach te doen
» bescheyden

, oft dat hy eenigen dagh van recht laet overgaen sonder
» ie compareren, ende syne acte van dien daghe te doen ende te
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Veneris, vj NovemJ[)ris .... Anderwerf gevorst onder myn heer

den Burgemeester ad octavam.

Veneris , xiij.* Novembris .... Habebit reus copiam mandati per

actorem exhibiti, ad octavam.

Veneris, xx.* Novembris .... Tvonnisse opte alternatie vanden

releuemenle byden Schoutet geimpelreert, is gevorst onder myn
heer den Burgemeester ad octo.

Veneris, xxvij Novembris .... ludicatum, afslaende het releue-

ment byden aenleggere geimpelreert , is de verweerder in synen

incidentalen versuecke gewesen nyet ontfangbaer.

De selue partien. Daenleggere in den yersten lede van synder

conclusien ontfangbaer (1).

» volbrengen, oft den gevangen ten compelenten daghe, duerende
» der ghebannen Vierschare , versuymt te rechte te brengen ofl doen
» brenghen , in allen dien ghevallen moet de verweerder oft gevangen
» (midls der omissien ende negligentien des aenlegghers) als dan quijt

» ende gheabsolveert ghewesen worden van der instantien , ende van
)) der hachten wesen ontslaghen ; ende oock veyligheydt hebben den
» lijdt van vier-en-twintigh uren , souder dat hem de Schouteth oft

» partije binnen dien tijde inde stadt oft vryheydt der selver soude
» mogen aentasten oft vangen. » Macr, men ziet het, in de zaek van
keltery moesten de voordeden onzer Coslumen onder hel strenge
'Plakkaert van 18." December 1544 verireden worden.

(1) Wie zou raden dat deze laelste regels het doodvonnis van den
ongelukkigen Jacob van Liesvelt vervatten? Dit is echler zoo : en ten

bewyze staet er nevens dezelve in margine de noodlotlige aenteekening
Ex.° fca., dat is, exccutio facta, zoo als overigens in het register by
al de dood vonnissen slael. — « De gevangen , also ghecondemneert
» zynde, wort wederom op de gevanckenisse gesleldl, ende des anderen
» daeghs geexeculeert. » {Rechten en Cost. Til. XV, Art. xxn). Dus werd
van Liesveil op Zalurdag 28.» November onthoofd, ingevolge het plak-

kaert van Keizer Karel, van 22." September 1340, bepalende, « so verre

» yemandt de voorschreuen boucken ofte schilderiën onder hem bebbe,

h dat hy die terstonl verberne, op de peyne, indien yemandt bevonden
» werde gheconlravenieert te hebben eenighe van den poincten boven
» verclaert, gheexecu leert te werdene, te wetene de mans by den
» sweerde , ende de vrauwen by den puiie , zoo verre zylieden
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Dus moest onze ongelukkige drukker, na eene gevangzitiing van
ruim zes maenden, aen den heerschenden schrik voor de keiiery len
offer vallen. De oorzaek der vervolging komt slechts oppervlakkig
uu -s mans verklaring van den ü.' Mei te voorschyn. Het meer
stellige dat wy daerover op bladz. 275 hebben gezegd, is ons door
den Pensionaris Wesembeeck bewaard, die van de gebeurtenis
ooggetuige is geweest, en in zyne Be,chryvinge van de GeschiedenU
•n de ReligU heeft aengeieekend. Diercxsens (1) pryst te dier
gelegenheid de waekzaemheid onzer Wethouderen ; maer gewaegt
van geene andere schryvers. Het schynt intusschen te blyken uit
de herhaelde verdagingen

, ja zelfs onregelmatigheden in den
loop van het langdradige geding gepleegd, dat er zydelingsche
poogingen, hetzy door sommige regters zelven , hetzy door
anderen, werden aengewend . om den beschuldigde aen de
noodlottige gevolgen van zynen toestand te onttrekken.

l R^nni'*^!.'
'"'»""8'""' "'«' ^'"'"'e'e'' ofte defenderen en willen.

» Ende indien zy in hare dwalinghen ofte heresien persisteren, zo

l h^i*," 7 «'"'"ƒ<='"«"' """«>'. b, den Tiere; ende in allen zaèken
» haerheder goeden verclaert gheconasqueert tot onsen profyle »

Jll,^"'T?''" ?'•,"• " "•• '^•""- '^' P^e- lOS - Papebrochius,
^nnate, Antv., heeft er geen woord van. De Acta praetoria
welke deze schryver (Annales Antv.. Tom. III, pag. 306) zegt van
5.» (K^t 18*8 tot 1554 te loopen, zyn baerblyk^u andere dan d"
l'terKhaerboeken

, die met U.» October 1530 beginnen.
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BYÜGE V.

OUDSTE BEWAMING DER MARKGRAVELEY.

Hertog Jan III bekrachtigt den verkoop der erfgoederen van
de Lye, gedaen door den Schoutet Jan Uten Houte aen
Wouter vanden Broeke^ welke goederen voormaels werden
bezeten door Hendrik van Park, en aen den Hertog waren
vervallen ten gevolge van eenen moord door gemelden Hendrik
gepleegd op den persoon van Cole (1) van Park. Tervuren,
15.» of 14.» July 1335 (Bladz. 98 dezes boekdeels).

Nos lohannes, Dei gracia, Lothar., Brabancie et Lymburgie Dux,
nolum faciraus VDiuersis quod cum lohannes dictus Vlen Houle,
sculletus noster Antwerpiensis ex parte nostra legitime vendideril

Waltere dicto van den Broeke bona hereditaria a lia
, que quondam

fuerunt Henrici de Parka ad nos deuoluta occasione homicidii per
euindem Heinricum perpetrati in personam quondam Nicholai

dieti Cole de Parko, nos eandera vendilionem laudamus, ratificamus

et approbaraus, et prefato Waltere rectam warandiam prestare de
eisdem promittimus in futurum contra quoscunque. Harum testi-

monio litterarum nostro sigillo sigillatarum. Datum Fure, in vigilia

diuisionis Apostolorum (2) , anno domini m. cec. trigesimoquinto.

Per Ducem, ad relacionem Alardi receptoris.

^ Cartularium Carthus., fol. c. Ixx.

(i) By afwerping, voor Nicotaus. — (2) Zie de nota, bladz. S78.
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BYLAGE Q.

GEMENGDE NALEZINGEN.

Intrede van Keizer Karel in 1520. - Petrus Aegfdius of Peeter
Gilles heeft dezelve beschreven in een werkje ten titel voerende :

Hypotheses sive argumenta spectaculorum
, quae sereniss. et invi

ctissimo Caes. Carolo Pio, Felici, Inclyto semper Aug. praeler alia
multa et varia Fides el Amor celebratissimae civitatis Antverpiensis
antistites (superis faventibus) sunt editurL Aen hel einde des
boekje leest men :

Petrus Aegidius ab actis civitatis scribebat
,

Cornelius Grapheus a Secretis characteres faciebal,

Piclores ducenti et quinquaginla ex civibus pingebant,
Fabri lignarii tricenli ex civibus extruebant

,

Michael Hillenius typis excudebat
,

Fides et Amor insligabant,

Aegidius beschryfl in dit werkje de dertien vertooningen , welke
in de straten moesten voorgesteld worden. In deze beschryving
komt niets merkwaerdigs voor, dan deze byzonderheid , dat,
alhoewel Amerika reeds over omtrent dertig jaren was ontdekt,
slechts de drie werelddeelen Azia, Afrika en Europa onder de
zinnebeeldige figuren worden voorgesteld. Het boekje is overigens
ten uiterste zeldzaem. Een exemplaer uit de verzameling van Van
Hulthem, bevindt zich ter Koninglyke Bibliotheek te Brussel. Van
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Hulthem heeft daerby aengeteekend , dat er buiten het zyne,
nauwelyks een of twee andere exemplaren van bekend zyn.

Inquisitie. — Den 29." Oogst 1566 was Gresham zelf te Antwerpen
aengekomen, en den 1." September schreef hy naer Londen aen
zyn vriend Cecil. Het onweder was toen reeds merkelyk gestild,

en
,
als het ware , door zyne eigen woede verlamd ; maer hetgene

byzonder had bygedragen om de goede orde eenigzins te herstellen

,

was het compromis dat de Hertogin Gouvernante den 23." Oogst
met de opstandelingen van S. Truijen had gesloten. Zy had namelyk
op haer eigen verantwoordelykheid beloofd, dat de Inquisitie zou
afgeschaft worden, en dat de predikalién onverhinderd zouden
mogen voortgaen, op voorwaerde dat de mis ook in de kerken
zou gelezen worden , en dat de Roomschgezinden geenen overlast

van wege de Gereformeerden zouden te lyden hebben (1). In dien
zelfden brief zegt Gresham , dat de laetste gebeurtenissen al de
gemoederen met schrik hadden geslagen , en dat de rykste koop-
lieden dagelyks uit de stad vlugteden , uitleggende hoeveel moeite
hy had gehad om eene som van 10,000 pond te kunnen ligien.

« As this daie, (1." September), zegt hy daer ook verder, at eleven

» of the clocke at noone, the Inquisition and the Placcart was
» proclaimed at the towne house, that it should never be per-

» mittid to come in this country, which hathe made manie a

» glad harte at this present. » Het was ook dien ten gevolge, dat
de katholyke kerken den 1." September werden geopend (2).

(1) Ten gevolge dier overeeokomst begon men hier de protestanlsche
tempels te bouwen , waervan wy op bladz. 3S1 gewag maekten. Inder-
daed, Clough schreef den 29.° September i566 naer Londen : «They
» have laid and begun the foundation of four newtempells, besides
» the great barne at St. Mychell's , which ys very handsomely trymmed
» for a preachiDg place, being ni xx (three-score) foote brede, and
» 166 foote long : and so shall all the tempells be at the least, »
verder zegt hy dal elke tempel 10,000 persoonen kon bevatten, en
dat men den grond, waerop zy zouden gebouwd worden, 7,000 pond
had betaeld (J. W. Burgon, Vol. Il, pag. 154, in de nota).

(2) Zie bladz. 345.
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Verdrag van Oranje met de Hervormden (Bladz. 3H). — Des^
wegens schreef Gresham den 8.» September 1566. « As the iiij.«>of

>» ihis present, the Prince of Orendge send for me to dine with
» him, who gave me verie great intertainment; and as he had
»» demandid of the helth of the Qnene's Majesiie, he of himself
» discoursed unlo me all the porcedings of ihis town , and
» what a dangerous peece of worke it was , and that now he
« had agreed with the Protestaunts : which agreement he caused
» to be reade unto me by the Recorder of this lowne, Weasingbeck
» (he wich came inlo Englande for the license of corn), being the
>> same daie proclaimed at the towne-house : the coppie there of
» I send you here inclosed. But in all this discourse he said : —
» The kinge wold not be content with this oure doings; — which
» causeth me to think this matter is not yet endid, but like to
» come to great mischief; and specially if the Kiog of Spaine maie
« get the upper hande. He also asked me — whither our nation
» was minded to depart this town or ooi : — I showed him : —
» I heard of no such matter.

De Prins vermoedde te regl dat de toegevingen door de Gouver-
nante gedaen om hare landen tot rust te brengen, geenerwyze by
het Hof van Spanje zouden goedgekeurd worden ; en waerschynlyk
voedde hy het even gegronde achterdenken , dat in gevalle de
onlangs voorgevallen onlusten strengelyk werden onderzocht, zyne
persoonlyke zekerheid groot gevaer zou loopen. Dit blykt uit zyn
verder gesprek met Thomas Gresham aen de tafel. « In all his
» talk, schryft deze, he said unto me : — I know this will nothing
» content the King - and at dinner he carvid me, himself, all

» the dinner-time
; and in the midsl of dinner , he drank a carouse

» to the Queene's Majestie , which carouse the Princess his wief

,

» and withal the borde, did the like. And since that thime. here
» is by me, one Giles Hoffman (who the Quene's Majestie owith a
» good piece of monny), who had great discourse with me about
» this business; who is a Protestant for his life (1), and asked me

(I) Zie over den ryken koopman Gillis Hoffman , bladz. i79 , en onze
aenteekening, bladz. 612.
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» whether I wold go to the sermons or not ; and I said - Aye
» -- And in conclusion he askid me : - How thinkeVou Mr
» Gresham; forasmoch as the Quene^s Majestie and her realme is
» of this religion. - Thinke you that she givelh aid to our noble-
» men, as she did in France for the religion^s sake? - To that I
» answired, and askid him whether the noblemen had demandid
» any heipe of her Majesly ? He said he colde not teil. - Then
» I made answer, I was no counselor, nor never dealt with sucll
» great malters. »

Doctor N. Wolton, die, van Spa komende, langs Antwerpen
naer Londen terugkeerde, schreef van hier aen Cecil den 18.°
September

: « Returning from the Spa homewarde, and passing
» by Andwerpe, wher 1 truslid to remayne 2 or 3 days unknowen
» (bemg lodgid pourposely owle of the way, farre from all
>> acquayntance)

;
but such streight garde is kept at the gales, that

» though I did not otherwyse declare what I was, but that I was
>> owte of England, and came from the Spaa, and what company
» I had with me there

, yet the Prince of Orange
, governor of the

» towne, perceyvid who I was. And the next daye Sir Thomas
» Gresham, beinge feasted by the Prince, learnidde of the Prince
» that I was in the towne; so, that nigt Mr. Gresham (whome I

» thought to have been departed from Andwarpe before my
» cominge thither) made such search for me, that he fownde me
» owte. And so, perceyvinge that the Prince knew I was here
» I thought I cowde not but see hym er I departid. And Mr'
>» Gresham the next daie, after feastinge the Prince, Princesse,
» and the Prince's brother , and the rest of his kinsmen at a howse
» of Mr. Gresham's a little owte of the towne, I went thither with
» him; wher the Prince usid me very courteously, and his brother
» Count Lodewyke lykewyse. Both iheir talke , and specially

» Counte Lodewyke's was such as il seemid they fearid the King
» was nothinge content with either of them for their proceedings
» heere, and that they had no greate hope of eny goode ende of
» these malters : and heerof the sayde Prince hath talkid also

» largely with this bearer, Mr. Gresham , whome he usith very
DEEL IV. ^2
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« faniiliarly. and haih also feasïid him iwyse, wiiile I was in

» Aniwerp. » - Uil de vergelyking der dagieekeningen blykl dat
Sirada (De Bello Belgico, Lib. V) e^n dezer gesprekken bedoeld
heeft

.
by hel verhael van eenen hevigen uitval van Prins Willem

legen den Koning van Spanje.

Aenval op o. L. Vroüwekerk, op Donderdag 17.° October 1566.—
Clough schreef den 20.» October 1566 : « As for the occureuis, the
» lymeyshereverytroublesome, andlykely loincrease; forthal,
» on Thursday last, there was a new coramolion or business begun
» agayne in thys towne, and il came by thys means. Appon
» Wednesday last past , there was carryd into Our Lady church
» (as yt ys said) two cart loads of shott , or great pelatts (1), which
» caused the comyn pepell to ihink that the papysts had some
» matter in bande : as also the same daye, the Lorde of Hooge-
» straate had bene in the church and heard mass, which much
» offendyd the comyn pepell also. But whether it was for these
» matters or oiher, on Thursday, about 5 of the clocke, there
» galheryd about A or 5000 pepell about the church ; and aboul
» 6 of the clocke (beyng dark) ihey gotte a great ladder and runne
» at the dore, and brake yt open ; and so enteryd into the church,
» and brake downe agayn that the prysts had made up : and so
» remayned there tyll about ij of the clocke. And amonxt other a
» gentyllman, one Barlamonlt (2), a dweller in thys towne, came
» into the church (beyng dronkyn) , and coming amonxt the
» raskalls, axyd ihem an if they had no cappytane; and ihey said

» — No, — and required him to be their capitayne; whereunto
j> he consented, and drew out bis sworde, and begun to hew and
» break downe that was new made. And havyng broken bis sworde
» with hewyng, he toke hys man's sworde and brak yt also.

» Wherupon, some that were his friends bade hym getl hym awaye,

(i) Men vergelyke met dit verbael het Antwerpsch Chronykje, alwaer
gezegd wordt, dat a sommighe versierden dat er op den thoorek eenich
1 geschut, poeder, clooten enz. gedaen was enz. » Hier wordt gezegdm de kerk. — («) Id het Jntw, Chron, wordt hy genoemd Perckemont.
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» for that he was markyd : wheruppon he went home , and went
» to his bed.

» So that thys rumour duryd siill , and increased ; wherupon
» the Lords gaihered all their bands of men of war togelher, and
» Captain Breghtt in a rediness uppon the great markett,

» was commandyd to enter the church , and either to take or to

» kill them that were within the church , and all the rest should

» follow
; which he so dyd. And in the entering of the church

,

» being wel harnassed, he was overthrown, but nott hurt; so

» that, in fyne, he was master incontynent afier he enteryd : and
» in the entry, as it was said, 2 were slaine, and about 24 taken;

» but the rest eskapyd, — some out of the windows, and the rest

» lel willingly pass; and they that were taken, were carryd to the

» Town-house. So that the gentyllmen, and 5 more, were hangyd
» on Friday in the morning; whereat was much adoo amonxt the

)) commons; but, in fine, all ceased, and for the rest, it is

» thought they should be punished, and after, banyshed. »

Den 17.» November 1566 schreef Clough : « Here ys a grey frere

» that cometh out of France, who hath great resort of Spaniards

» and Italians, as also many papisls of ihis lown; and he preacheth

» in all points contrary to the protestants, — affirming the mass,

» porgatory, pardons, and pillgramage; insomuch that one day

» he said, — You must believe that there ys a porgatory; for and
» if there be nott a porgatory, I do give the devell myself! — So
» that whereas he wass well lyked of some before , they do now
» much mislike him : notwithslanding, there cometh many pepell

» to hys sarmone. But he ys the greatest lyer that ever I heard;

» for and if he do alledge x chapters for his purpose , 2 are nol

» trewe; and have been so provyd dyvcrs times. » ^
Brief der Gedeputeerden van de Antwerpsche gereformeerde kerk aen

den engelschen zaekgelastigden Thomas Gresham (Bladz. 404).

Monsieur, Estants bien asscurés, tant de vostre singuliere et

bonne affection qu'avez tant au Royaume de Dieu et ravancemenl
de la pure prédication de la saincle parolle d'Ieeluy, qu'au bien
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et prosperité du Pais Bas, nosire patrie, - n'avons faicts aucune
difficulté de vous envoyer ce pelit mol de lettre, pour voos requerir,
et prier tant affectueusement qu'il nous est possible, qu'il vous
plaise tenir nos affaires de pardeca pour recommandez vers Ia
Majesté de la Royne; et semblablement vers les aultres Princes et
Seigneurs du Royaume. Et ce d*autant plus, que vous mesme avez
esté spectaleur du partie des noz affaires : et qu'aussy avez, par Ia

providenee de Dieu
, acquis tant de faveur et d'authorité

, qu*on
adjoustera foy (comme ausy la rayson veul) a vostre parolle ; oü
aulres, qui ne sont de semblable qualité, seront. comme gens
indignes de foy, meprisés. Nous s(?avons tres bien , combien de
faveur et credit qu'avez vers sa Majesté.

Or
,
d'aulant que s^avons tres bien que vous entendez mieux que

ne scaurions exprimer par parolies, les calamités et conséquences
dangereuses, au préjudice des autres pays, lesquelles ensuyveront
la ruine apparente de nostre patrie, — si Dieu par sa bonté et Ie

moyen de gens de bien ne Ie detourne; que Ie bien universel,
lequel est tout evident en cas que les Pays Bas demeurent en leur
entier

,
— ne ferons plus ample discours : nous rapporlans a vostre

prudence, et boune affection. Ains, prierons seulement, pour
conclusion, qu'en cas que vous eslimez qu'il soit expediënt que
nous envoyons légalion expresse vers sa Majesté, ou fassions

quelque autre cliose ulile et necessaire pour impélrer ce que
dessus, — il vous plaise Ie nous faire enlendre par un pelit mot
de lettre : et non seulement Ie ferons de touie diligence, ains

nous resenlirons obligés de plus en plus a prier Dieu qu'il vous
donne accroissement en tout heure, et finallemenl, par sa grace,
la jouissance de la vie elernelle. — Oü sera , Monsieur , Tendroit
que nous ferons fin a la présente; prians Dieu qu'il luy plaise vous
tenir en sa sauvegarde. D'Anvers, Ie premier de Fevurier, Tan 1567.

Les tres affeclionés serviteurs de voslre Seignieurie, les Depulés
de TEglise reformée d'Anvers.

BfARCüs Perez. Franchois Godin.

Carolus Bombergüs. Nicolas Cellin.

Hermamus vandek Meere. Jehan le Carlier.
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Al wat er van den uitslag van dit smeekschrift bekend is, is

vervat in het volgende extrakt uit eenen brief van Gresham , den
9.» Maert 4566 (1567) uil Antwerpen geschreven : « As this day,

» Marcus Pirus, one of the chief of the congregation , came unlo

» me for iheir answer of the lettre that they did write unlo you.

» I showed him your answer, and uppon Ihat, he desired me, of

» friendship, lo show him, if he or any of his friends wolde go

» inlo Englande , whelher iheie mighl lyve ihere in quielness and

» safety. I showed him, yes; and that ihere was many come over

» already for religion. So that, Sir, if ihis religion halh nol good

» success in this towne , I wiH assure you , the most of all this

» towne will come inlo England. » Den 29.° Maert schreef Clough

:

« On Thoursdaye, in the afternoone, Marcus Perys departed ihys

» towne lowards Breda , and from ihense he wyll deparl either

» for Germany or Englande. God be his spede! for he ys a

ö worlhye man, and a servanl of God : and, as ï do underslande,

» hys wyfe shalle go wilh the Princess of Orange, when she

» goeth; who ihought lo have deparlyd when she sent awaye hyr

» baggage, bul nowe she slayelh. »

Wisselhandel. — Gresham schreef den 1.» September 1566

nopens het vernieuwen der promessen van wege het Gouver-

nement : « As the yere of our Lord dothe chaunge here at

» Chrislmas, and wilh us at Easler, Iherefore youe must make

» the bonds lo paie in the paiements of the cold-marle, anno

j) 1567, — which paiements endeth the last of February next

» coming : which pointe in no wyse may not be forgoilen. »

(J. W. Burgon, Vol. II, pag. 155, vergelyk bladz. 195 dezes deels).

« — I do see and feele already that here is no more monny
» lo be had at no price ; by reason I have gone through all

» the monnie-men by one praclise or other, and specially

» wilh all ihem which I was wonle lo deale wilhal, — as the

» Fucker , Schelz , Paulus van Dall , Rellinger , Lixall , the

» heires of Lazarus Tucker, and divers other; of whom there

» was not a peny lo be had, by the reason ihey be so farre
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» ought with iheir Prince , and verie gore indebled io ihis
» place, and take up all they can gel, theraselves, to preserve
» iheir credit. »....« This week, voegt hy daer nog by ,

» I do mteande to banket the Quene^s Majestie's credilors
,

» bothe younge and olde (1). »

(1) Die banketten door den engelschen zaekgelastigden by zyn af-
scheid aen onze groote bankiers, crediteurs der engeische vorsten
gegeven

, vielen in de gebruiken van den tyd; en Gresham gaf dezelve
met eene buiiengewoone pracht. Inderdaed, in heilaetste iteni der re-
kening welke hy aen Eduard VI , by zyne terugkomst van Antwerpenm het begin van Oogst 1332 overgaf, leest men : « Paid for a supper
» andabanckett ihat 1 made to the Fugger,and totheSchetz, and
» other ihat I have hade to do withal for your Majesty, sens your
»» Hightness haythe comytted this great charge unto me, the 28 de
» July anno 1332, 26 /., » welke som nagenoeg, volgens de reeds
aengehaelde waerdering van Burgon (hiervoren bladz. 190) met 230
pond sterling van heden gelyk staet, zynde 6250 franken, voor een
gastmael daer waerschynlyk niet meer dan twintig persoonen aenwezig
waren; tevens een bewys dat het hier zeer duer leven was. Dat
overigens Gresham een groot liefhebber van prachtige gastmalen moet
geweest zyn, blykt nog hieruit , dat er in den inventaris der schilderyen
van de Gravin van Leicester, van het jaer 1393, onder anderen een
schilderstuk wordt beschreven : ». picture of Sir Tho. Gresham his
banquett gewaerdeerd op 3 /., eene waerde, welke, in vergelyking
van die der aldaer vermelde kunststukken, laet vermoeden, dal het-
zelve van buiiengewoone verdienste, of zeer groot was
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DRUKFEILEN EN MISSTELLINGEN.

Bladz. 40, regel 11. — overrede, lees : overreedde.

» 102, » 9. — hierin gevoegd, lees : hier ingevoegd.

134, onderste regel. — herwaerst, lees : herwaerU.

405, regel 7. — mooide, lees : moeide.

578 , )) 6, in de nota. — 6^ Latynen, lees : by de Latyr<en.

602, » 4. — van Horen, lees : van Home; de eerste

»

9

spelling is echter die der oorkonde.

lAN 5i 4 lalS

,4

Nota : Het handteeken van Gilbert van Schoonbeke , dat wy onder

*s mans portret, bladz. 102, hebben doen afteekenen, bevindt zich

onder eene cedule, door den Raed van financie te Brussel afgevaerdigd,

en op perkament geschreven. Deze oorkonde, ons door den heer

Advokaet van Lerius medegedeeld, is gedagteekend van 4.» July 1556,

en dus van het jaer zelf van van Schoonbeke's overlyden.
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